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- REZUMAT - 

 

I. Motivația alegerii temei 

 

Contextul contemporan ne solicită să fim eficienți, iar pentru atingerea 

acestui deziderat trebuie să fim la curent cu cele mai noi informații și cu cele 

mai recente inovații tehnologice.  

Societatea omenească se află într-o etapă nouă de dezvoltare ai căror 

vectori sunt reprezentați de digitalizare, inovare și globalizare. Prin 

intermediul sistemelor și tehnicilor inteligente sub forma sistemelor 

informatice și a inteligenței artificiale, gradul de satisfacție a nevoilor umane a 

atins un nivel mult mai ridicat. 

Tehnologia informațională și de telecomunicații preia controlul în tot mai 

multe aspecte ale vieții, în aria vastă a beneficiilor și transformărilor imense 

induse de digitalizarea societății regăsindu-se o viteză nemaiîntâlnită a 

circulației informației, reducerea distanțelor și a timpului de răspuns, 

dezvoltarea comerțului electronic (e-commerce), cristalizarea sectorului 

bunurilor și serviciilor înalt digitalizate în care sunt incluse produsele livrate 

digital și serviciile cu conținut preponderent digital, dezvoltarea învățământului 

la distanță ( e-learning), cardurile bancare, transferurile și plățile electronice 

intensifică fluxurile monetare, permițând mișcărilor de capital să se deplaseze 

spre toate colțurile lumii într-o fracțiune de secundă, restructurarea 

companiilor și a business-ului în general, managementul fiind nevoit să se 

adapteze stringențelor globalizării și diversificării, modificarea relațiilor 

sociale. 

Văzută din această perspectivă, a digitalizării și mondializării 

activităților, în care corporațiile își extind sfera de acțiune în afara granițelor 

naționale, creând rețele de alianțe strategice, este previzibilă schimbarea 

fenomenologică a marilor escrocherii financiare care periclitează stabilitatea 
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economică națională, regională sau chiar internațională. În contextul exploziei 

informaționale în toate domeniile, criminalitatea tradițională s-a adaptat la 

conjunctura economică, financiară și socială, sporind gradul de rafinament 

al activităților. 

Rolul dominant al tehnologiei informaționale și de comunicații de ultimă 

generație, noile realități conturate în sfera inovațiilor financiare, face ca și unele 

fapte penale să devină mai eficiente, aspecte ce se reflectă într-o nouă 

dimensiune a criminalității tradiționale, criminalitatea informatică. Spre 

deosebire de criminalitatea tradițională, specificitatea infracționalității 

informatice este dată de complexitatea mijloacelor folosite și amploarea 

rezultatului. 

Asemănător infracțiunilor clasice, criminalitatea informatică poate 

îmbrăca o gamă variată de modalități de comitere și poate fi întâlnită într-o 

multitudine de medii sociale. Astfel, computerul devine tot mai implicat în toate 

formele de delincvență. 

Problematica criminalității informatice și a managementului activității de 

prevenire, investigare și combatere a acestei forme de infracționalitate, 

constituie o preocupare atât pentru latura teoretică, a literaturii de profil, cât și 

pentru latura practică, a marilor corporații private, a companiilor ce oferă 

soluții de securitate cibernetică, a organismelor de aplicare a legii, implicit 

palierul dedicat ordinii publice și siguranței naționale, dar și o preocupare a 

indivizilor.  

Criminalitatea informatică este un subiect ce ocupă un loc central în 

cadrul dezbaterilor naționale, regionale și internaționale. 

În contextul intensificării criminalității informatice, se conturează o largă 

convergență de opinii în rândul specialiștilor din domeniu, atunci când califică 

schimbările intervenite în planul criminalității tradiționale, în general, și în 

planul criminalității economico-financiare, în special, în sensul că acestea 
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reclamă cu cea mai mare urgență schimbări la nivelul instrumentelor de 

depistare și contracarare a criminalității informatice, precum și a sferei 

strategiilor de securitate cibernetică. 

Sporirea atenției asupra modului de abordare a criminalității informatice 

este justificată pe de o parte de neclaritatea definirii termenilor și conceptelor 

teoretice, ce își găsesc o invalidare severă în practică luând în considerare 

diversitatea realității, pe de altă parte de gradul scăzut de pregătire al 

persoanelor cu atribuții în domeniul securității cibernetice explicabil prin 

nivelul înalt de tehnologizare al domeniului, iar de cealaltă parte de 

specificitatea criminalității cibernetice de a se lansa în atacuri și operațiuni de 

mare anvergură, escaladând granițele naționale și sfidând fusurile orare. 

 

II. Gradul de studiere a domeniului  

 

La momentul actual, cuantificarea nivelului de studiere a domeniului 

criminalității informatice este reflectat de următoarele linii directoare: 

 combaterea criminalității informatice este un deziderat urmărit de 

către tot mai multe state ale lumii, precum și de cele mai importante 

organizații naționale, regionale și internaționale, lucru ce se reflectă în 

încercările de uniformizare, prin includerea în strategiile naționale de securitate 

a problematicii securității cibernetice, precum și în adoptarea de strategii de 

securitate cibernetice de sine stătătoare; 

 deși aparent divergente, admițând existența asimetriilor și 

rigidităților domeniului vizat, preocupările pe plan teoretic se întrepătrund 

cu cele de nivel practic într-o multitudine de cercetări, studii, aplicații practice, 

lucrări și abordări ale fenomenului, cu preponderență de către specialiști din 

țările dezvoltate sau în curs de dezvoltare; 
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 la nivel național, constatăm un nivel relativ redus al cantității de 

informații legate de domeniul criminalității informatice, precum și de domeniul 

instrumentelor de contracarare a atacurilor cibernetice asupra dispozitivelor 

mobile de ultimă generație.  

În anul 2013, a fost adoptată Strategia de securitate cibernetică a 

României, o structură structurată pe trei elemente esențiale:  

- diagnoza - simplifică complexitatea intrinsecă a realității prin identificarea 

aspectelor critice ale situației, dar fără a preciza în mod concret amenințările 

cibernetice și provocările specifice spațiului și statului român ținînd cont de 

contextul actual,  

- politica directoare - obiective măsurabile și definite în timp 

- setul de acțiuni coordonate și coerente; 

 preocupările la nivel național sunt limitate la aspectele de ordin 

juridic, fiind mai puțin canalizate spre cercetarea criminalistică a infracțiunilor 

informatice, a specificității ”perimetrului” infracțional din punct de vedere 

investigativ, a timpului de cercetare, în vederea realizării unei cercetări 

criminalistice optime; 

 organismele cu atribuții în domeniul securității cibernetice naționale 

(Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Public, Ministerul Justiției, Serviciul 

Român de Informații, CERT-RO, Ministerul Afacerilor Externe), europene 

(Europol, Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a 

Datelor), internaționale (Interpol, FBI)  publică în mod constant anunțuri legate 

de cele mai nou apărute amenințări de securitate cibernetică, viruși, malware, 

ransomware, vulnerabilitățile sistemelor de operare ale computerelor și ale 

dispozitivelor informatice mobile inteligente, programe de testare a serverelor de 

web, aplicații pentru devirusare, aplicații de criptare, aplicații de detectare 

intruziuni. 
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III. Obiectivele cercetării realizate 

 

Cercetarea noastră asupra problematicii managementului investigării 

infracțiunilor informatice și perspectivelor de combatere a fenomenului 

urmărește realizarea unei imagini complete asupra evoluției în timp a 

criminalității informatice, a ritmului rapid de expansiune a Internetului ca mediu 

de comitere a infracțiunilor, precum și remodelarea modelului actual de 

abordare din punct de vedere investigativ a infracţionalităţii cibernetice. 

Atingerea scopul principal al lucrării determină formularea următoarelor 

obiective: 

 prezentarea termenilor și conceptelor din domeniul criminalității 

informatice; 

 evaluarea realistă a peisajului contemporan și care să constituie o 

reflectare corectă a naturii și implicațiilor noilor tehnologii asupra tuturor 

aspectelor vieții și a societății; 

 sublinierea principalilor factori obiectivi (costuri, lipsa cunoștințelor) 

și subiectivi (disponibilitatea acceptării și utilizării tehnologiilor informatice) cu 

efect direct și indirect asupra evoluției criminalității informatice; 

 trasarea implicațiilor pozitive și negative ale tendinței ca dispozitivele 

informatice mobile inteligente să devină centrul de control al vieții digitale; 

 stabilirea modalităților optime de cercetare a infracțiunilor 

informatice, cu reliefarea impedimentelor majore care pot surveni pe parcursul 

anchetei penale ținând cont de caracterul volatil al probelor electronice; 

 efectuarea unui studiu asupra evoluției statistice a criminalității 

informatice; 

 remodelarea modelului actual de abordare din punct de vedere 

investigativ a fenomenului infracţional din mediul virtual, prin elaborarea unei 
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strategii realiste, un instrument managerial major de profesionalizare a factorilor 

de conducere care, pe baza unei continue analize și măsurări a performanțelor, 

să ducă la îmbunătățirea performanțelor organizației prin canalizarea activităților 

specifice către adaptarea cu succes la schimbările ce au loc la nivel internațional, 

și implicit la nivel național; 

 abordarea modernă a conceptului de law enforcement cibernetic 

printr-un scenariu ce depășește cadrul abordărilor clasice, propulsând un 

parteneriat public-privat de law enforcement pe baza unei strânse conlucrări 

între stat şi mediul privat. 

 conceperea unui tablou de obiective pentru organismele cu atribuții de 

aplicare a legii în domeniul criminalității informatice prin care să se asigure 

recuperarea decalajelor existente și care se reflectă într-un grad mai avansat din 

punct de vedere tehnologic al infractorilor informatici, ce impune și abordarea 

unor noi forme de cooperare și care să potențeze eficiența și eficacitatea 

procesului investigativ. 

 

IV. Direcții de cercetare 

 

Lucrarea este fundamentată pe o serie de direcții de cercetare, 

corespunzătoare obiectivelor asumate și adaptate indicațiilor profesorului 

coordonator: 

• obținerea unei imagini cât mai realiste a efectelor tehnologiilor 

informaționale și de comunicații asupra societății, în general, și a criminalității, 

în particular; 

• prezentarea cadrului de reglementare juridică a infracțiunilor 

informatice la nivel național reprezentată de Noul Cod Penal, act normativ care 

a abrogat legislația de specialitate anterioară și tratează criminalitatea 

informatică sub un acoperământ legislativ unic; 
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• radiografierea situației actuale a infracționalității cibernetice la nivel 

național, european și internațional prin identificarea factorilor care favorizează 

amenințările cibernetice, precum și realizarea unei analiza SWOT a 

organismelor de aplicare a legii în domeniul infracționalității cibernetice; 

• conceperea unei strategii de law enforcement cibernetic adaptată 

contextului contemporan, obiectivele fundamentale ale acesteia fiind axate pe 

responsabilitate socială, îmbunătățirea imaginii publice prin marketing societal 

și tranziţia spre o organizaţie care învaţă (learning organization). 

 

V. Metodologia cercetării științifice 

 

În ceea ce privește metodologia cercetării științifice, în cadrul tezei de 

doctorat au fost respectate principiile metodologice de cercetare, prin asigurarea 

unității dintre analiza teoretică și empirică.  

Pentru a atinge scopul și obiectivele enunțate, în procesul elaborării tezei 

am selectat materialul legislativ, jurisprudențial și doctrinar național și străin, 

folosind metoda logică, cu ajutorul căreia am sintetizat concepțiile diferiților 

specialiști de profil, metoda istorică, pentru a analiza evoluția cadrului de 

reglementare a infracționalității informatice și a jurisprudenței, metoda 

comparativă, pentru realizarea studiului tipologiei infracționalității informatice, 

metoda sociologică pentru a reliefa consecințele criminalității cibernetice 

asupra vieții și societății, precum și metoda cantitativă, pentru a realiza o 

sistematizare a actelor normative și a jurisprudenței relevante pentru domeniul 

cercetat. 

În cuprinsul tezei de doctorat se pot regăsi instrumente de cercetare 

precum studiul documentar, prin conceperea a doi piloni de cercetare, aceia ai 

cadrului normativ național și internațional, precum și ai literaturii de specialitate 
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naționale și internaționale, analiza secundară, respectiv interpretarea proprie a 

informațiilor existente în legătură cu domeniul cercetat. 

 

VI. Utilitatea cercetării realizate 

 

Prin elaborarea prezentei teze de doctorat ne propunem să contribuim la 

cercetarea domeniului criminalității informatice pe baza creării unei viziuni 

realiste a nivelului amplitudinii acesteia la nivel național, european și 

internațional și conceperea unei strategii de law enforcement, văzută drept un 

instrument viabil de adaptare la tendințele pozitive și negative pe care le 

înregistrează lumea digitală, încercând să găsească continuu alternative de 

soluționare a amenințărilor de natură cibernetică. 

De asemenea, lucrarea urmărește eliminarea atitudinilor reticente în fața 

utilizării tehnologiei IT&C pe baza câștigurilor și oportunităților oferite de 

aceasta. 

Cercetarea de față își propune, de asemenea, să sublinieze importanța 

înțelegerii pe deplin a semnificației conceptului de securitate cibernetică. 

Accentuarea acestui aspect complex se datorează convingerii că o cultură de 

securitate cibernetică poate fi în mod eficient implementată în momentul în 

care cunoaștem starea de fapt de unde pornim, stabilim în mod corect și concret 

obiectivele, elaborăm corespunzător modalităţile de implementare, segmentăm 

categoriile de public, creăm mesajul adaptat acestor categorii și îl transmitem pe 

canalele corespunzătoare. Toate aceste lucruri nu ar fi posibile dacă nu am avea 

o viziune completă asupra conceptului enunțat, dacă nu am înțelege cum 

funcționează și mai ales dacă nu am conștientiza beneficiile tehnologiei IT & C. 
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VI. Prezentarea succintă a capitolelor tezei de doctorat 

 

Conţinutul tezei este structurat pe şase capitole principale şi mai multe 

subcapitole, lucrarea fiind precedată de un argument care sintetizează 

problematica abordată şi motivele pentru alegerea subiectului de cercetare. 

Poziţiile finale enumerate în cuprins alătură structurii centrale concluziile 

rezultate din cercetarea efectuată, corpusul bibliografic şi anexele tezei. 

În capitolul I, intitulat „Revoluţia tehnologică în societatea 

contemporană”, se prezintă interdependenţele dintre progresul tehnologic, 

Internet şi societate. 

Din punct de vedere tehnic, Internet-ul reprezintă un ansamblu de sisteme 

informatice și facilități de telecomunicații, conectate prin tehnologii electronice, 

prin fibră optică sau tehnologie fără fir (wireless), pentru a transmite informații. 

În literatura de specialitate, Internetul este privit ca o rețea de rețele informatice. 

Fiecare tehnologie este o expresie a voinței umane. Prin instrumente 

specifice, oamenii caută să-și extindă puterea și controlul asupra naturii 

înconjurătoare, asupra timpului și distanței, unul asupra celuilalt.  

În opera sa intitulată „The Shallows: What the Internet Is Doing to Our 

Brains”, Nicholas Carr este de părere că tehnologiile umane pot fi împărțite, în 

mare, în patru categorii, în funcție de modul în care acestea completează sau 

amplifică capacitățile umane native. Un prim set vizează instrumentele 

tehnologice ce se extind asupra puterii fizice, dexterității sau rezistenței.1 Un al 

doilea set tehnologic vizează extinderea gamei sau sensibilitatea simțurilor 

umane.2 Al treilea grup permite remodelarea naturii pentru a servi mai bine 

nevoilor sau dorințelor umane. Cel de-al patrulea set îl reprezintă tehnologiile 

1 sunt incluse aici plugul, acul de stopat, avionul de vânătoare. 
2 cum ar fi microscopul, amplificatorul, contorul Geiger-Muller. 
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inteligente3. Acestea includ toate instrumentele folosite pentru îmbunătățirea sau 

susținerea puterilor mentale - de a găsi și clasifica informații, de a formula idei, 

de a împărtăși cunoștințe, de a face măsurători și efectua calcule, de a extinde 

capacitatea de memorie. Acestea sunt instrumentele umane cele mai intime, cele 

care sunt folosite pentru auto-exprimare, pentru conturarea identității personale 

și publice, precum și pentru cultivarea relațiilor cu ceilalți. 

Tehnologiile performante de ultimă generație au făcut ca interacțiunea 

umană globală să crească la un nivel impresionant, având drept efect 

internaţionalizarea societăţii contemporane.  

Transformările produse de noile tehnologii informaţionale se resimt în 

arena mondială sub următoarele aspecte fundamentale : 

- internaţionalizarea activităţii economice – expansiunea companiilor 

multinaţionale ce profită de oportunitățile de diversificare a surselor de 

aprovizionare și a piețelor de desfacere, 

- internaţionalizarea statului - eșichierul instituțional fundamentat pe 

existența stat național - cultură națională - economie națională este detronat 

de comportamente ce nu cunosc frontiere și sentimente locale și care conduc la 

apariția unor fenomene globale, 

- internaţionalizarea dreptului – apariţia obligaţiilor internaţionale, 

nerespectarea acestora putând atrage sancţiuni internaţionale, soluţionarea 

problemelor internaţionale prin declaraţii universale şi convenţii 

internaţionale, soluţionarea conflictelor dintre state prin  mediere 

internaţională, anchete internaţionale şi comisii internaţionale de anchetă, 

conciliere internaţională,arbitraj internaţional. 

- diviziunea internaţională a muncii – stabilirea de standarde 

internaţionale ale muncii  în sensul introducerii unor  reglementări 

internaţionale pe piaţa muncii. 

3 acest set include tehnologii precum rezervorul, pilula de control a nașterii, planta de porumb modificat genetic. 
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Cel de - al doilea capitol - „Coordonatele criminalităţii informatice”, 

defineşte noțiunea de criminalitate informatică , înţelegând prin aceasta, în sens 

larg, o multitudine de activități infracționale ce pot fi grupate în trei categorii 

distincte, în funcție de sfera de cuprindere a acestora : 

1. infracțiuni pur informatice - sunt acele infracțiuni create și 

manifestate exclusiv în spațiul virtual 

2. infracțiuni în legătură cu instrumentele de plată electronică - 

reprezintă infracțiunile ce vizează utilizarea ilegală a instrumentelor de plată 

electronică; 

3. infracțiuni tradiționale a căror comitere este facilitată de computer 

- reprezintă acele infracțiuni clasice a căror realizare este facilitată de sistemele 

electronice informatice. 

De asemenea, în acest capitol am prezentat evoluţia reglementării juridice 

a infracţiunilor informatice, momentul de referinţă fiind intrarea în vigoare a 

Noului Cod Penal, cât şi evoluția statistică a criminalității informatice la nivel 

naţional şi internaţional. 

Pentru a înţelege cât mai bine domeniul criminalităţii informatice, în 

capitolul al treilea - „Reglementarea juridică a criminalităţii informatice”, 

am prezentat cadrul de reglementare a infracţiunilor informatice, atât la nivel 

naţional (Codul Penal), cât şi la nivel european (Convenția Consiliului Europei), 

precum şi reglementarea anterioară intrării în vigoare a Noului Cod Penal. 

Analiza fiecăreia dintre infracţiunile informatice este însoţită de terminologia 

specifică şi de exemple de practică judiciară. 

Capitolul al patrulea - „Strategii defensive privind războiul cibernetic”, 

tratează problematica războiului şi terorismului cibernetic considerate drept 

ameninţare la adresa securităţii şi apărării naţionale şi internaţionale, teatrul de 

operaţiuni al acestora, subiecţii şi factorii favorizanţi ai ameninţărilor 

cibernetice, studii de caz privitoare la acest tip de ameninţări, precum şi 
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preocupări la nivel internaţional, european şi naţional privind securitatea 

cibernetică. 

Perspectivele privind evoluţia criminalităţii informatice fac obiectul 

celui de – al cincilea capitol, demersul nostru identificând tendinţe precum 

telefonul mobil inteligent, serviciul de cloud computing, semnătura electronică, 

ţinte ale viitoarelor atacuri cibernetice, spălarea banilor în spaţiul virtual, 

catalogând Bitcoin-ul drept un instrument ideal pentru comiterea infracţiunii de 

cyber-laundering, precum şi spionajul în mediul wireless, cel prin aplicaţii 

informatice sau prin opţiunea cookies.  

Capitolul al şaselea - „Managementul investigaţiilor cibernetice”, este 

structurat pe două paliere, primul abordând specificitatea investigării 

infracțiunilor informatice prin prisma naturii probelor digitale, a cercetării 

criminalistice la faţa locului în cazul infracţiunilor informatice, conservarea 

datelor informatice, percheziţia în mediu informatic. 

Cel de–al doilea palier vizează reproiectarea managerială a organismelor 

de law enforcement pe baza unei strategii manageriale ce propune crearea unui 

parteneriat public –privat de law enforcement cibernetic, a unei conlucrări între 

stat şi mediul privat, vizând o misiune, obiective fundamentale, opţiuni 

strategice, resurse, termene strategice şi avantaj competitiv adaptate contextului 

contemporan. 

 

VII. Concluzii 

 

Prin inovare continuă, infractorii cibernetici realizează tipologii de 

atacuri tot mai sofisticate, ceea ce a condus la cristalizarea pieței serviciilor de 

criminalitate informatică, unde toate aceste produse criminale de ultimă 

generație sunt puse la dispoziția clienților la scară largă, fără a necesita prea 

multe cunoștințe tehnice.  
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Cercetările din ultimii ani reliefează o serie de tendințe ale criminalității 

informatice : 

 Sectorul criminalității informatice este în plină evoluție  

Peisajul criminalității informatice continuă să evolueze pe măsură ce 

infractorii urmăresc să adopte tactici de atac tot mai eficiente și profitabile. 

Infractorii informatici sunt tot mai ocupați cu identificarea de tehnici noi și 

avansate de atac, aria acestora variind de la „familii” de programe rău-

intenționate pentru computere personale și până la programe malițioase pentru 

telefoane mobilele inteligente, de la viruși pentru calculatoare personale până la 

facilități ilegale bazate pe cloud. În același timp, sectorul criminalității 

informatice avansează rapid pe fondul concurenței existente în rândul 

vânzătorilor de programe malițioase, care duce la creșterea gradului de inovare.  

Lumea interlopă continuă să dezvolte pachete de servicii care să permită 

tot mai multor evazioniștii obținerea de bani în numerar, fără a fi nevoiți să 

înțeleagă care este circuitul fraudulos, cum se realizează un atac de tip phising 

sau spamming, sau care sunt cerințele de infrastructură IT. Piața serviciilor din 

gama criminalității informatice înregistrează un ritm de creștere atât de rapid 

încât furnizorii de astfel de servicii sunt obligați să lucreze mai mult ca oricând 

pentru câștigarea și menținerea clienților. Printre opțiunile atractive oferite 

potențialilor clienți putem enumera versiunile demonstrative ale produselor 

puse la dispoziție pentru a putea fi testate înainte de a fi cumpărate ( de exemplu 

aplicații pentru telefoane mobile inteligente prin intermediul cărora se  

achiziționează carduri de plată compromise), garanții de restituire a banilor 

sau reparare a pagubelor produse ( cu titlu exemplificativ menționăm ipoteza 

în care un card de plăți cumpărat este anulat de titularul legal-victimă, 

cumpărătorului i se livrează un alt card sau i se restituie banii), forumuri ce 

permit acordarea de note vânzătorilor și serviciilor furnizate, postarea de 

comentarii, raportarea vânzătorilor care escrochează cumpărătorii. 
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 Dispozitivele mobile inteligente lărgesc spectrul de comitere a 

infracțiunilor informatice 

Telefoanele mobile inteligente dobândesc un rol din ce în ce mai 

important în viața cotidiană. Smartphone-urile sunt utilizate pentru un număr tot 

mai mare de activități și de multe ori stochează date sensibile, cum sunt 

informații de contact și parole de acces. Inovațiile recente în ceea ce privește 

comerțul electronic permit utilizatorilor să efectueze tranzacții de pe telefoanele 

mobile inteligente. 

Pe măsură ce rata de pătrundere în societate a telefoanelor mobile 

inteligente atinge niveluri record la nivel global, infractorii informatici își 

orientează atacuri tot mai mult asupra acestor dispozitive informatice mobile 

inteligente. 

În ultima perioadă, cea mai semnificativă creștere au înregistrat-o 

troienii bancari ce penetrează telefoanele mobile inteligente. 

 

 Pentru creșterea prestigiului, criminalii informaticii lărgesc 

teatrul de operațiuni prin lansarea de atacuri financiare și asupra 

comerțului la scară largă  

Studiile recente au relevat o dezvoltare a tipologiilor de atacuri 

informatice pe măsură ce infractorii informatici au căutat noi modalități de 

sustragere a cardurilor de credit și obținere de acces neautorizat la sumele de 

bani. 

În loc să piardă timpul cu lansarea de atacuri de tip phising sau cu 

folosirea ingineriei de socializare online asupra indivizilor, infractorii cibernetici 

pătrund în sistemele informatice ale marilor concerne de comerț și sustrag date 

de identificare stocate în bazele de date. 
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Pentru a contracara aceste tendințe, organizațiile și agențiile de aplicare a 

legii sunt nevoite să opteze pentru abordări de securitate bazate pe informații și 

de prevenire a fraudelor care pot avea loc în medii mobile și cloud, să utilizeze 

mai mult analizele de comportament și să profite de capacitățile dispozitivelor 

mobile inteligente pentru a proteja utilizatorii și datelor stocate pe acestea. Chiar 

dacă atacurile nu pot fi blocate total, accesul la informațiile potrivite face 

posibilă detectarea mai rapidă a unui atac informatic, reducând semnificativ aria 

de operare și oportunitățile atacatorului și minimizarea potențialului de pierdere 

sau deteriorare a datelor informatice. 

 

• Organismele de aplicare a legii sunt puse în fața unui nou tip de 

criminalitate, cu o mare diversificare internațională și cu ridicat nivel de 

rafinament și sofisticare 

În procesul de identificare și localizare a infractorilor cibernetici 

internaționali ce au legături cu intruziunile cibernetice, fraude bancare, spargeri 

de date, precum și alte infracțiuni legate de sistemele informatice, organismele 

de law enforcement sunt nevoite să prioritizeze recrutarea și formarea de 

experți tehnici, să dezvolte metode standardizate de investigare și să realizeze 

schimburi privind cele mai bune practici și instrumente de răspuns privind 

incidentele cibernetice. Investigatorii și experții în securitate cibernetică se află 

în fața provocării de a înțelege în detaliu modalitățile de lucru și tehnicile rău-

intenționate utilizate de infractorii informatici, precum și vulnerabilitățile ce 

constituie potențiale ținte ale acestora, pentru a răspunde și investiga în mod 

eficient incidentele de securitate cibernetică. 
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În urma acestei analize, am formulat următoarele propuneri de lege 

ferenda : 

I. Promovarea cercetării – dezvoltării și inovării în domeniul 

securității cibernetice în școli 

Prin această măsură am avut în vedere elaborarea unor planuri de 

învățământ și programe analitice competitive în urma cărora elevii și studenții 

să-și dezvolte cunoștințele despre securitatea cibernetică și să câștige experiență 

pentru potențiale stagii de practică (internships) în domeniu. 

Programele analitice vor cuprinde lecții și programe interactive concepute 

special pentru adolescenți pentru a învăța despre securitatea cibernetică, 

provocându-i să fie într-o măsură cât mai mare inventivi, ingenioși și creativi ca 

și atacatorii cibernetici în ceea ce privește navigarea în condiții de securitate pe 

Internet, confidențialitatea în spațiul virtual, tehnicile de cercetare online sau 

securitatea rețelelor informatice. Programele vor conține materiale didactice în 

limba română și limba engleză, cursuri cu lecții suplimentare, suporturi de curs 

pentru profesori și părinți ( utile în cadrul procesului de educare acasă – eng. 

homeschooling). 

Un alt palier al promovării cercetării – dezvoltării și inovării în domeniul 

securității cibernetice în școli îl reprezintă dezvoltarea de aplicații informatice 

ce îi învață pe adolescenți despre elementele de bază de securitate cibernetică, 

inclusiv modul în care se configurează sistemul de securitate, dobândirea unui 

vocabular de specialitate în domeniul securității cibernetice, și până la crearea de 

reale abilități cibernetice utile pentru a descoperi cum funcționează atacurile 

cibernetice, cum se pot evita infectările cu viruși și troieni sau cum se pot 

contracara efectele lor rău-intenționate, cum se pot evita sistemele de phishing, 

cum se pot alege parole de acces sigure. 
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II. Crearea la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării 

Ştiinţifice a unei structuri de specialitate în domeniul securităţii cibernetice, 

responsabile cu îmbunătățirea climatului de securitate cibernetică la nivel 

național prin creşterea gradului de conștientizare a necesităţii securizării datelor 

şi informaţiilor confidenţiale în cadrul învăţământului de toate gradele, 

învăţământ primar (clasa pregătitoare şi clasele I-IV), învăţământ secundar 

inferior (organizat în două cicluri care se succed: gimnaziu, clasele V-VIII, şi 

ciclul inferior al liceului sau şcoala de arte şi meserii, clasele IX-X), 

învăţământul secundar superior (ciclul superior al liceului, clasele XI – 

XII/XIII), învăţământ superior structurat pe primele două niveluri de studii 

universitare – licenţă şi masterat. 

Propunem ca organismul să funcţioneze în subordinea directă a 

Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi să fie organizat pe o 

structură piramidală , pornind cu organismele de management şi până la ultimul 

nivel ierarhic, profesori şi învăţători. 

 

III. Reglementarea juridică a instrumentului de plată digital bitcoin 

drept monedă electronică 

Ținând seama de vulnerabilitățile instrumentului de plată digital bitcoin 

identificate până la acest moment, propunem reglementarea juridică a 

bitocoin-ului drept monedă electronică, și condiționarea de a fi generat de un 

emitent ce poate fi monitorizat de autoritățile publice.  

Printre beneficiile acestei propuneri avem în vedere faptul că astfel 

volatilitatea instrumentului de plată în cauză poate fi supravegheată și, 

implicit, valoarea acestuia poate fi asigurată și poate fi exclusă manipularea 

cursului de schimb. Efectele pozitive subsecvente constau în faptul că în acest 

caz, dacă factorii de risc se materializează, investiția în bitcoin poate fi salvată 
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de o bancă centrală sau fond de garantare, asemenea depozitelor bancare 

obișnuite, fără a se mai transforma într-o pierdere finală și imediată.  

De asemenea,  se poate institui o protecție legală pentru utilizatori 

împotriva fluctuațiilor violente ale monedelor electronice și asupra pericolelor 

portofelelor digitale vulnerabile în fața atacurilor cibernetice, precum și în cazul 

devalorizării permanente în cazul în care aceasta nu mai este ”la modă” sau este 

înlocuită cu o altă monedă virtuală rivală. 

Un alt beneficiu constă în înlăturarea anonimatului emitentului și 

beneficiarului, precum și a tranzacțiilor efectuate pe piața bitcoin, conducând 

astfel la creșterea transparenței relațiilor financiare în acest mediu digital. 

Transparentizarea tranzacțiilor bitcoin permite supravegherea lor de către 

organele de stat abilitate ce pot analiza și investiga, pe o parte posibile 

suspiciuni financiare, iar pe de alte parte, pot spori securitatea tranzacțiilor 

Bitcoin. Astfel, poate fi prevenită activitatea de spălare a banilor, închiderea 

platformei Bitcoin de către instituțiile care urmăresc spălarea banilor. 

 

IV. Îmbunătățirea cooperării europene în vederea combaterii 

infracționalității în spațiul virtual 

Propunerea vizează abordarea problemei cooperării europene pentru 

combaterea criminalității cibernetice pe de o parte din perspectivă judiciară prin 

organizarea de sesiuni de training, urmărind necesitatea familiarizării și 

specializării atât a anchetatorilor în spațiul virtual, ofițeri de poliție și procurori,  

cât și a judecătorilor, în domeniu, în sensul cunoașterii în amănunt a metodelor 

actuale folosite în activitatea de cercetare a infracțiunilor informatice, 

procedurile de lucru naționale, dar și bunele practici pe latura cooperării 

bilaterale, cooperarea cu organizațiile din afara sistemului judiciar și cooperarea 

cu instituțiile europene. 
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Pe de altă parte, avem în vedere necesitarea obținerii unei abordări 

comune la nivelul Uniunii Europene a conceptului de diplomație cibernetică 

europeană, o dimensiune nouă de politică externă, prin urgentarea procesului de 

elaborare a cadrului legal, instituțional și organizațional de susținere a securității 

cibernetice la nivelul fiecărui stat membru. 

 

V. Adoptarea la nivel european, atât de către statele membre, dar şi 

de cele din afara spaţiului european, a unei convenţii cu privire la 

elaborarea unor strategii de prevenire şi combatere a criminalităţii care să 

prevadă sancţiuni pentru statele care nu respectă obligaţiile. 

Avem în vedere elaborarea unor strategii pe domenii sectoriale - prevenire 

şi combatere a criminalităţii informatice, a infracţiunilor economice,  a 

infracţiunilor contra mediului înconjurător, infracţiunilor în domeniul 

asigurărilor, prevenirea recidivei, prin care să se instituie sancţiuni pentru statele 

care nu respectă obligaţiile stabilite cum sunt : alimentarea bazelor de date în 

vederea redării dimensiunii reale a fenomenelor vizate, netransmiterea datelor şi 

informaţiilor solicitate4, transmiterea cazurilor de bune practici, astfel încât 

activitatea de combatere a fenomenului infracţional să nu se desfăşoare 

fragmentat, fără viziune, fără o acţiune unitară, organizată şi fără un feedback 

integrat. 
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