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ARGUMENT 

 

Este de dorit să îţi prezinţi contribuţia personală din domeniul în care 

activezi sau în care ai activat şi să diseminezi informaţia către cei care doresc să 

beneficieze de rezultatele obţinute1. Cercetarea poate permite abordarea subiectelor 

din mai multe puncte de vedere şi are cu siguranţă efect în plan general. 

Cunoştinţele acumulate centralizat consolidează şi dezvoltă structura necesară 

susţinerii efortului comun. În plus, sectoarele de activitate al diferitelor persoane 

şi/sau instituţii implicate în medii conexe de lucru, oferă acces la informaţii care 

pot deveni de interes naţional. Chiar dacă până în acest moment sectorul financiar-

                                                 
1 Conţinutul prezentei teze a fost deja publicat de autor în articole de specialitate menţionate în bibliografie  
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bancar nu este declarat infrastructură critică, evoluţia evenimentelor poate să 

modifice starea de fapt. Efectele înregistrate pot fi resimţite extrem de sensibil la 

nivelul societăţii. Este un domeniu sensibil, care necesită mult mai multă atenţie şi 

protecţie în beneficiul societăţii în general şi al fiecăruia dintre noi în particular. 

Construcţia unei imagini foarte clare de ansamblu este destul de dificilă datorită 

diverselor metode de abordare ale aceloraşi probleme. Companiile private se 

poziţionau şi se poziţionează în continuare diferit faţă de instituţiile publice. 

Interesele sunt de multe ori antagonice. Se pot însă exporta informaţiile din mediu 

privat pentru a genera soluţii de răspuns în domeniul public şi invers, în situaţia în 

care se doreşte o aliniere bazată pe norme şi regulamente. 

După prezentarea unor metode infracţionale ingenioase întâlnite în viaţa 

reală, se doreşte identificarea breşelor ce trebuiesc astupate, estimarea necesarului 

de resurse2 şi crearea unor alternative în vederea dezvoltării şi protejării sistemului 

financiar, în contextul migrării tehnologiei şi a modificării conceptuale ale mediilor 

de stocare, prelucrare şi transmitere a informaţiei. Reaua intenţie sau doar o clipă 

de neatenţie poate să aibă consecinţe greu de anticipat chiar dacă fluxurile 

procedurale impun o anumită disciplină. Modificarea cadrului legislativ şi 

armonizarea acestuia cu legislaţia europeană, în contextul în care criminalitatea 

informatică nu are graniţe, este un prim pas care trebuie parcurs cât mai curând 

posibil. Indiferent de origine sau actori, ameninţarea teroristă este percepută ca o 

agresivitate ce poate avea ca efect pierderea de vieţi omeneşti sau pierderi 

materiale rezultate ca urmare a distrugerii unor obiective civile sau/şi militare. 

Terorismul financiar ne demonstrează în aceeaşi notă că problematica este mai 

complexă şi  acţiunile criminale sunt greu de contracarat. Factorii timp şi spaţiu 

capătă noi dimensiuni, generate de modificările conceptuale, politice, geografice şi 

de strategie ale construcţiilor în continuă transformare. Uniunea Europeană este 

una dintre ele şi reprezintă exemplul elocvent de globalizare. Alinierea metodelor 

de răspuns la incidente poate să conducă la construcţia unei platforme comune de 

                                                 
2 Tehnologie şi capital uman 
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apărare, dar poate să expună în faţa agresiunilor toate structurile care nu au luat în 

calcul planuri alternative de protecţie.   

Statul şi instituţiile statului se pot proteja? Cum vom proceda în cazul unor 

infracţiuni3 ce se desfăşoară întru-un „spaţiu” cu proprietar necunoscut? Putem să 

înlocuim în acest moment dispozitivele hardware cu cele virtuale? Care este 

procentul şi care sunt argumentele pentru instituţiile de stat şi pentru companiile 

private? Analizele încearcă să ofere un răspuns la conflictul de idei privind cele 

două tendinţe actuale de adoptare a sistemelor centralizate sau/şi distribuite. 

Concluzia care se conturează şi pe care o susţin şi eu este aceea de 

complementaritate şi nu de ireconciliere. Evaluarea riscului asociat activităţilor 

financiare şi propunerea privind stabilirea unui cadru unitar al managementului 

securităţii, coroborat cu elemente alternative de soluţionare a incidentelor, 

reprezintă obiectul prezentului proiect de cercetare ştiinţifică.  

Termenul de „transfer financiar”este destul de larg si adesea dificil de 

înţeles în toate variantele sale. Putem să vorbim despre transferuri rapide care nu 

presupuneau până acum deschiderea unui cont4, despre transferuri intra şi 

interbancare, transferuri între societăţi strict private sau între societăţi private şi 

instituţii ale statului şi putem să discutăm de asemenea despre transferuri între 

Banca Central Europeană, Fondul Monetar Internaţional şi state beneficiare. 

Regulile aplicabile sunt diferite. Riscurile sunt diferite5, dar pe de altă parte, în 

lumea materială utilizăm din ce în ce mai mult tranzacţiile electronice. Putem să 

cumpărăm aproape orice de aproape oriunde şi toate acestea devin posibile dacă 

avem un card sau dacă avem acces la informaţiile furate ale unui card.  

Subiectul referitor la spălarea banilor în condiţiile dezvoltării şi 

implementării noilor tehnologii informatice este destul de cunoscut, dar este în 

continuă „adaptare” la legislaţia naţională şi europeană. Aşa cum am menţionat, 

                                                 
3 În speţă discutăm despre transferuri financiare 
4 Transferurile prin MoneyGram sau Western Union se pot efectua în prezent şi prin intermediul conturilor curente 

bancare (acest aspect va fi detaliat în capitolul „Costul fraudei”) 
5 Unul dintre exemple îl constituie transferurile rapide. Chiar dacă par foarte puțin importante, pagubele produse ca 

urmare a fraudelor, au un impact major asupra instituțiilor financiare şi a societăţilor de asigurări. Cu mult mai 

importante sunt transferurile care urmăresc influenţarea pieţei de capital. Putem discuta despre pierderi de sute de 

milioane de unităţi monetare lunar. 
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ingeniozitatea nu are limite, un capitol important ocupându-l transferurile 

financiare în scopul ascunderii urmelor sau a creării unor piste false. Există 

elemente de identificare a unei tranzacţii suspecte „filtrele active6” semnalând de 

multe ori situaţiile potenţial frauduloase şi de aceea, cu cât devin mai cunoscute 

anumite procedee, cu atât creşte gradul de protecţie al acestor filtre. Operaţiunea de 

spălarea banilor este una dintre activităţile care beneficiază de întreaga atenţie – a 

infractorului şi a legiuitorului. Fără a avea pretenţia enunţării unui adevăr infailibil, 

putem considera că, indiferent de natura lor, conflictele prezintă într-o măsură mai 

mare sau mai mică o latură economică. Întreţinerea unui focar sau identificarea 

unor pârghii de stabilitate fac trimitere imediată la resurse. Putem discuta despre 

incidente locale, regionale sau globale, putem să luăm în calcul conflicte de mică 

anvergură, atacuri armate între naţiuni sau chiar războaie mondiale şi vom 

descoperi că în spatele acestora se află de multe ori interese economice. Bazate pe 

principiul motivaţiei raţionale a actelor iraţionale, se pot declanşa mecanisme ce 

pot produce efecte greu de calculat pe termen lung.  

De funcţionarea fiabilă a infrastructurilor critice şi o rezilienţă consolidată 

în faţa unor posibile situaţii de criză depinde în mare măsură securitatea oricărei 

națiuni. Ca element de legătură, managementul strategic trebuie să cuprindă în 

grila de activităţi şi monitorizarea amenințările cibernetice care pot să exploateze 

punctele de conectivitate ale sistemelor în general şi să afecteze destul de serios 

spaţiul financiar în particular. În condiţiile unei bune gestionări a riscurilor, 

colaborarea dintre instituţiile de stat şi mediul privat, pe baza unor standarde şi al 

unui set de bune practici, poate să conducă la construcţia unui mediu social şi de 

afaceri stabil. Libertăţile civile privite în contextul securităţii naţionale sunt la fel 

de importante ca inovația, prosperitatea economică şi garantarea siguranţei tuturor 

domeniilor de activitate şi trebuie bineînţeles să vină în sprijinul eforturilor 

comune şi nu contra acestora. Identificarea algoritmului care să permită o 

reprezentare corectă a intereselor personale în contextul respectării intereselor 

generale, reprezintă unul dintre dezideratele oricărei guvernări mature. Încălcarea 

                                                 
6 Operatori umani 
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cu bună ştiinţă a graniţelor trasate de organismele cu rol de apărare în faţa 

agresiunilor externe, poate să fie considerată  ca un act împotriva societăţii şi să fie 

tratat ca atare. Nicio justificare nu poate pretinde că are fundament real în 

momentul în care majoritatea absolută suferă prejudicii evidente cauzate de o 

persoană, o minoritate sau o entitate ce acţionează în sensul generării unui profit 

ilicit bazat pe exploatarea fără permisiune a resurselor majorităţii. Forma 

expresiilor este mai puţin importantă decât efectul acestora. 

 

CAPITOLUL 1. TRANSFORMĂRI CONCEPTUALE ALE 

SPAŢIULUI INFORMAŢIONAL ŞI FINANCIAR 

 

Tehnologia cloud  computing este un domeniu relativ nou. Terminologia 

este din ce în ce mai folosită în mass-media, rădăcinile fiind însă mult mai vechi, 

originea considerându-se a fi contemporană apariției corespondenței electronice 

purtate prin intermediul internetului. Viteza de transfer a datelor și capacitatea de 

stocare s-a dezvoltat direct proporțional cu internetul. Cloud Computing este un 

concept modern, un model de servicii de acces prin Internet la sisteme distribuite 

de resurse de calcul configurabile la cerere, care pot fi puse rapid la dispoziție cu 

eforturi minime de management și întreţinere din partea clientului și a furnizorului. 

Accesul se poate face de oriunde, fără ca utilizatorul să aibă nevoie să cunoască 

amplasarea și configurația fizică a sistemelor care furnizează aceste servicii. 

Accesate de la distanță7, aplicațiile și datele rulează și sunt stocate în altă parte 

decât pe serverele8 și stațiile de lucru ale utilizatorului.  

Ne propunem să analizăm sumar procesul de acces la informația din cloud 

și de asemenea, să încercăm să conștientizăm viitorul utilizator despre implicațiile 

juridice în general şi despre efectele în cazul transferurilor financiare în particular. 

Noile tehnologii încearcă să penetreze o piaţă concurenţială şi prezintă avantaje 

                                                 
7 http://www.cert-ro.eu/files/doc/775_20131030091057011764400_X.pdf 
8 Sérver, servere, s.n. - computer performant dedicat oferirii unor servicii în rețea (aplicații centralizate,intranet, 

baze de date etc.) 

https://mail.bcr.ro/OWA/redir.aspx?C=laPztk2MXUa45frm2i7yBEFTzrREhNJITjGZtTBWDEDHLhGEVG6mZmW4SDuVcmtUpZz44HLef1w.&URL=http%3a%2f%2fwww.cert-ro.eu%2ffiles%2fdoc%2f775_20131030091057011764400_X.pdf
http://www.webdex.ro/online/dictionar/intranet
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atractive consumatorului încercând să elimine cât mai multe dintre vulnerabilităţile 

identificate în timpul exploatării. Spre deosebire de perioadele anterioare, de data 

aceasta preţurile de achiziţie nu sunt prohibitive şi concurenţa acerbă lansează 

semnale privind o evoluţie logaritmică a acestora. Paleta de distribuţie a 

segmentelor de piaţă va depinde în mare măsură de calitatea serviciilor versus 

costuri. Companiile  vor încerca să ofere soluţii adaptabile tuturor cerinţelor 

Cloud-ul a devenit un mediu inteligent, intuitiv şi nu este doar un spaţiu de 

stocare a datelor, aplicațiile sugerând imediat varianta optimă de utilizare9. 

Conceptul a evoluat rapid spre furnizarea unei puteri de calcul sporite adaptată la 

cerinţele operaţiilor de efectuat10 şi spre servicii specializate,  echivalente cu 

instalarea pe sistemul informatic a unui anumit soft cu funcţiuni dedicate11. Deși 

efortul dezvoltatorilor de aplicaţii cloud este de a elimina blocajele de înțelegere și 

asimilare a modului de exploatare a serviciilor cloud pentru operator, în realitate 

conceptul, sub aspect structural și funcțional, este unul foarte complex datorită 

modelelor de implementare a infrastructurii reale utilizate şi a destinaţiei serviciilor 

oferite. 

Clasificarea după criteriului adresabilităţii sau al categoriilor de utilizatori 

poate identifica patru tipuri de cloud: cloud privat, cloud de comunitate, cloud 

public și cloud hibrid. Un alt criteriu de clasificare, este cel al „modelului de 

serviciu” cloud sau „nivelul de specializare” existînd mai multe soluții de cloud 

computing disponibile pe piață, acestea putând fi grupate în trei categorii 

principale: IaaS12, SaaS13, PaaS14. Toate soluţiile propuse prezintă avantaje şi 

dezavantaje, concluziile specialiştilor făcând trimitere la prioritizarea necesităţilor 

fiecărui utilizator. Nu există un câştigător clar între formula clasică şi noua 

                                                 
9 http://stiintasitehnica.com/inspector-gadget/cloud-computing-procesarea-intangibila, Claudiu Antone, Cloud 

Computing – procesarea intangibilă 
10 Comparabil cu a avea un sistem cu capacităţi practic nelimitate raportate la nevoile utilizatorului final 
11 Un exemplu îl constituie arhivarea şi partajarea de documente între utilizatori, indiferent de locaţia lor geografică 

sau de dispozitivul utilizat 
12 Acronim pentru Infrastructure as a Service 
13 Acronim pentru Software as a Service 
14 Acronim pentru Platform as a Service 

http://stiintasitehnica.com/inspector-gadget/cloud-computing-procesarea-intangibila
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tendinţă. Sunt dese cazurile în care hibridizarea susţinută de soluţiile de securitate 

eterogene, este singura opţiune posibilă.  

Un domeniu particular, extrem de sensibil în ceea ce priveşte protecţia 

datelor, este cel financiar, incluzând bineînțeles în acesta şi domeniul bancar. 

Având în vedere nivelul de globalizare şi mediul de afaceri dinamic, multe dintre 

organizaţii externalizează anumite servicii. Se implementează modelul de cloud 

hibrid, profitând de beneficiile aduse atât de cloud-ul privat cât şi de cel public, dar 

datorită caracterului special al datelor cu care se operează, este necesară 

implementarea unor mecanisme de securitate ce au ca scop izolarea informaţiilor 

de accesul neautorizat.  

Elementele extrem de importante în buna desfăşurare a activităţii 

instituţiilor financiare, sunt confidenţialitatea, integritatea, disponibilitatea şi de 

cele mai multe ori, non-repudierea informaţiilor procesate. Pentru înţelege 

posibilul impact asupra domeniului financiar în general, este nevoie să detaliem 

puţin cele două noţiuni anterioare. Referitor la confidenţialitate, aşa cum vom 

vedea în capitolul “Implicaţii juridice şi răspuns la incidente”, datele pot fi stocate 

sub forma mai multor copii, în mai multe jurisdicţii, cu diferite tipuri de legislaţie, 

tocmai acest fapt complicând destul de mult protocolul de colaborare instituţie 

financiară – furnizor. Legislaţia şi reglementările cu privire la confidenţialitate şi 

protecţia datelor, precum acelea ale ţărilor din Uniunea Europeană si Programul 

US Safe Harbor, dar mai ales USA Patriot Act, necesită cunoaşterea în orice 

moment a locaţiei datelor stocate. Ceea ce este permis într-o ţară, poate să 

constituie o posibilă încălcare a legii în altă ţară.15 Elementele de conformitate 

trebuie respectate în egală măsură atât de clientul instituţie financiară cât şi de 

furnizorul de servicii. Managementul accesului şi politicile asociate trebuie să fie 

identice sau cel puţin similare. Nu pot exista excepţii în situaţia în care se doreşte 

construirea unui sistem comun de securitate. Respectând principiul transparenţei, 

furnizorul de cloud trebuie să facă dovada capacităţii de control intern, de control 

al măsurilor de confidenţialitate implementate şi al canalelor de comunicare ce 

                                                 
15 http://www.cert-ro.eu/files/doc/775_20131030091057011764400_X.pdf 

https://mail.bcr.ro/OWA/redir.aspx?C=laPztk2MXUa45frm2i7yBEFTzrREhNJITjGZtTBWDEDHLhGEVG6mZmW4SDuVcmtUpZz44HLef1w.&URL=http%3a%2f%2fwww.cert-ro.eu%2ffiles%2fdoc%2f775_20131030091057011764400_X.pdf
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trebuie testate periodic în timpul operaţiunilor. Neuniformitatea legislativă însă dă 

naştere la multe controverse chiar în interiorul Uniunii Europene şi scade 

încrederea într-o colaborare în acest domeniu. Măsurile ce se impun trebuie 

implementate la nivel mondial, în încercarea de prevenire a infracţiunilor mai ales 

că, natura descentralizată a mediului on-line a permis ca spălarea banilor să devină 

o practică destul de comună în rândul indivizilor ce desfășoară activităţi ilegale, un 

exemplu fiind  tranzacţionarea prin monede virtuale sau digitale (ex: bitcoin16). 

Subiectul „globalizare” a devenit destul de abuzat în prezent, dar nu se 

poate nega realitatea în care procesele se desfăşoară cu destul de mare repeziciune, 

producând efecte imediate. Chiar dacă pentru Europa definiţiile termenului au o 

conotaţie destul de exactă, punctele de vedere se modifică în funcţie de noile 

variabile ce intervin în sistemele de ecuaţii. Latura economică se împleteşte cu cea 

socială, politică, militară şi este influenţată de evoluţia structurilor din afara 

continentului. Mai multe forţe concertate pot fi concentrate voluntar, cu scopul 

deturnării efortului proiectanţilor. De aceea, se impun măsuri ce se doresc a fi 

adoptate în vederea asigurării stabilităţii, a diminuării riscului de fraudă şi a 

creşterii interoperabilităţii. 

 „Falsificarea, denaturarea sau alterarea informaţiilor, 

documentelor/activelor, săvârșită de către un aplicant, cu intenţia de a cauza un 

prejudiciu în vederea obţinerii unor foloase sau beneficii necuvenite şi care se 

materializează sub forma unei  infracțiuni”17 poate să fie privită ca o posibilă 

definiţie a fraudei. Cu siguranţă există şi alte abordări care permit enunţuri diferite. 

Cele patru componente, infractor, victimă, metodă şi obiect trebuie să fie prezente. 

Societatea a dezvoltat şi dezvoltă anticorpi care reuşesc sa-şi exercite acţiunea prin 

intermediul mecanismelor antifraudă implementate. Interacţiunea dintre aceştia şi 

făptuitor se transformă într-o luptă continuă, de uzură, privită ca o stare de fapt. 

Riscul nu poate fi eliminat în totalitate. El poate fi cel mult monitorizat şi diminuat, 

                                                 
16 Bitcoin - https://en.wikipedia.org/wiki/Bitcoin  
17 Asociaţia Română a Băncilor, Comisia Antifraudă – Departamentul Antifraudă, de la strategie la implementare, 

seminar privind Combaterea Crimei Organizate, 2013 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bitcoin
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măsurile adoptate în Acordurile de la Basel recunoscând practic nivelul noilor 

ameninţări18. 

O scurtă trecere în revistă a metodelor operative identificate în cursul 

operaţiunilor de prevenire şi combatere a criminalităţii19, evidenţiază o recadrare a 

acestora simultan cu evoluţia tehnologică. În funcţie de areal, metodele 

combinative devin extrem de sofisticate. Coroborarea elementelor mecanice cu 

cele avansate tehnologic reuşesc să pună serioase probleme specialiştilor în 

domeniu. Am încercat să surprindem principalele tendinţe din ultimii ani pe plan 

naţional şi internaţional, a tipurilor de metode consacrate şi am continuat în 

secţiunea de management al riscurilor cu prezentarea unor statistici şi a unor 

propuneri de răspuns la incidente care să vină în sprijinul efortului comun de 

contracarare a fenomenului infracţional. 

 

CAPITOLUL 2. IMPACTUL NOILOR TEHNOLOGII 

ASUPRA DOMENIULUI FINANCIAR 

 

Domeniul fraudelor este extrem de variat, atât din punct de vedere al 

tipologiilor, cât şi al comportamentului persoanelor fraudulente, care pot să 

acţioneze şi în domeniul traficului de droguri, traficului de persoane şi/sau al 

spălării banilor. În plus, în condiţiile unui sistem juridic destul de greoi, în sprijinul 

grupărilor infracţionale se angajează persoane care cunosc slăbiciunile şi breşele 

legislative şi care colaborează foarte bine cu cei care cunosc modalităţile de 

funcţionare. 

Analizând cele expuse în capitolul „Transformări conceptuale ale spaţiului 

informaţional şi financiar”, rezultă că eforturile  reprezentate de alinierea în faţa 

provocărilor şi de adoptare a unor standarde comune vor trebui să facă faţă mai 

multor încercări ce vor îngreuna puţin fluxul de integrare, dar necesitatea este 

evidentă şi este susţinută de strategiile de combatere a pericolelor la care se pot 

                                                 
18 Riscul operaţional 
19 A criminalităţii în general şi a celei cu carduri în particular 
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expune structurile integrate neprotejate.  Instituțiile se confruntă adesea cu atacuri 

directe asupra serverelor care guvernează serviciile sau aplicaţiile specifice 

domeniului de activitate și cu infecții destinate să compromită rețelele interne. Prin 

urmare, sistemele angajaților devin ținta hacker-ilor deoarece în lanțul de 

securitate din perimetrul unei companii, atât ele cât și utilizatorul din spatele lor, 

sunt de foarte multe ori veriga cea mai slabă. Se impune adoptarea pe orizontală şi 

pe verticală a unor măsuri care să preîntâmpine expunerea instituţiilor angajatoare 

ca urmare a neglijenţei angajatului. Daunele pot să fie imense. Linia dintre 

superficialitate şi complicitate devine din ce în ce mai subţire. Nu este deloc 

satisfăcătoare „blindarea” soft şi hard a birourilor IT atât timp cât toate celelalte 

departamente sunt expuse. Este ca şi cum am împărţi personalul în două categorii: 

una care luptă pentru menţinerea unei bune funcţionări, a integrităţii şi a stabilităţii, 

cea de-a doua considerând că nu are atribuţii şi obligaţii în ceea ce priveşte punerea 

în practică a măsurilor de protecţie internă şi externă. Analiza poate fi extinsă prin 

compararea modalităţilor de acţiune în instituţiile de stat şi în cele private. Acestea 

din urmă sunt mult mai atente şi fac eforturi deosebite investind, în funcţie de 

capacitatea financiară, în produse de ultimă generaţie pentru a-şi proteja afacerea. 

În condiţiile comunicării interinstituţionale continue, dacă cerinţele pentru cele de 

stat nu respectă aceleaşi exigenţe, vectorii de infecţie beneficiază de un teren 

propice de dezvoltare şi propagare fără frontiere solide.  

Combinaţia dintre vectori de atac și malware, mai exact combinația dintre 

aplicația malițioasă şi metoda de propagare folosită, poate avea consecințe drastice 

atunci când instituțiile financiare sunt alese ca ținte pentru atacuri cibernetice. În 

condițiile în care un malware este livrat cu succes, acesta poate, în funcție de 

capabilitățile cu care a fost conceput, să monitorizeze, să intercepteze și eventual 

să modifice transferuri bancare. Mai mult decât atât, un astfel de malware ar putea 

permite unor infractori desfăşurarea de acţiuni de spălarea de bani sau gestiune 

ilicită de fonduri publice sau private.  
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Fred Cohen20, cunoscut ca și fondatorul al tehnicilor de apărare împotriva 

atacurilor prin intermediul virușilor, susţine prin intermediul articolului “Computer 

Viruses - Theory and Experiments”21 că, în condiții teoretice ideale, este practic 

imposibilă detecția de malware. Totuși, prezența acestora poate fi semnalată 

datorită efectelor pe care le au asupra sistemelor infectate, deși acest fapt 

presupune apariţia unor eventuale pierderi din momentul infecţiei până în 

momentul implementării soluţiilor de răspuns. Atacatorii au acces de cele mai 

multe ori la aceleași resurse, la fel ca specialiştii care lucrează în industria de 

securitate iar evoluţia este determinată tocmai de faptul că oportunităţile create de 

accesul la resurse lărgeşte paleta de aplicaţii în condiţiile unei dezvoltări 

neuniforme a reţelei sistemelor de monitorizare. În plus, interacţiunea dintre nou şi 

vechi face ca anumite domenii să fie mult mai expuse decât altele. Atenţia acordată 

depinde de interesul celor implicaţi şi de pregătire acestora, dar interacţiunea dintre 

domenii se poate dovedi la fel de importantă în anumite contexte.  

Odată cu dezvoltarea serviciilor de internet și disponibilitatea on-line a 

datelor, atacurile informatice au devenit o practică obișnuită în ultimul deceniu. 

Bazându-se pe diverse tehnici pentru a pătrunde în interiorul infrastructurilor 

critice sau pentru a livra conţinut „contaminat” victimelor încrezătoare, motivaţia 

din spatele celor mai multe atacuri nu sunt doar banii, ci mai degrabă informaţia. În 

industria criminalităţii contemporane,  grupările infracționale au devenit la fel de 

bine structurate, organizate, și calificate ca furnizorii de securitate, provocând 

pierderi financiare anuale globale  în valoare de miliarde de dolari. Cu dorinţa de a 

oferi servicii de calitate clienţilor, instituțiile financiare au aderat la noile concepte 

ale tehnologiei, ceea ce a avut însă ca rezultat şi o serie de probleme datorate 

creşterii complexității sistemelor necesare furnizării acestor servicii. Extinderea 

infrastructurilor IT și fragmentarea sistemului de operare a pavat calea pentru 

                                                 
20 Fred Cohen - cercetător American născut în 1957, cunoscut pentru definirea tehnicilor de combatere a virușilor, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fred_Cohen  
21 Fred Cohen, „Computer Viruses Theory and Experiments," Computers and Security, vol. 6, pp. 22—35, 1987 
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infractorii cibernetici în drumul lor de a identifica și de a exploata noi 

vulnerabilităţi22.  

Piaţa începe să se segmenteze conturându-se două nivele - unul de 

„producător”, cu abilităţi şi cunoştinţe informatice deosebite şi unul de 

„consumator”, cu capacităţi de a pune în practică „achiziţiile”, pentru a-şi atinge 

scopul. Piramidal, prima categorie se situează în topul celor care ştiu şi pot să 

exploateze vulnerabilităţi. Mediul de comunicare și de transmitere utilizate în 

tranzacțiile dintre clienți ca utilizatorii finali și instituţiile financiare ca furnizori, a 

devenit deosebit de complex și predispus la intruziuni. Întregul lanț, pornind de la 

simpla utilizare a unui card şi ajungând până la capacitatea unei bănci de a procesa 

o tranzacție, a devenit principalul obiectiv al atacatorilor.  

Chiar dacă domeniul de adresabilitate este foarte larg, din cele de mai sus 

se poate deduce cu uşurinţă că atacatorii în acest moment au abilitatea şi răbdarea 

necesară pentru a ocoli controalele de securitate de rețea şi pentru a evita 

activitățile curente de detecţie, ce ar trebui să conducă în mod firesc la o eliminare 

totală sau o diminuare a pierderilor rezultate în urma atacului. În fiecare zi apar noi 

tipologii de agresiuni informatice, care sunt replici modificate ale unor metode 

consacrate sau care introduc elemente de noutate absolută. Chiar şi pentru 

companiile de specialitate este destul de dificilă monitorizarea privind intensitatea 

şi distribuţia activităţilor criminale , dar cu certitudine fiecare raport conţine un 

capitol destul de consistent referitor la domeniul financiar23. 

Calculatoarele au evoluat de la o simplă implementare CPU/sistem de 

operare la un nou model bazat pe mai multe mașini virtuale, care rulează într-o 

singură locaţie (gazdă) fizică. Într-un centru de date tradițional, aplicațiile, bazele 

de date, și mediile de stocare erau construite ca entități separate, distribuite în 

                                                 
22 În anul 2015 tipurile de malware plasate în top zece, caracteristice spațiului cibernetic românesc, au fost 

Conficker, Sality, ZeroAccess, Ramnit, Tinba, Virut, StealRat, Pushdo, NivDort, Gameover ZeuS, cele mai afectate 

sisteme fiind în ordine Network Devices Firmware/OS, Unix, Linux, UPnP OS şi Windows, conform unui  raport cu 

privire la alertele de securitate cibernetică procesate de CERT-RO, www.cert.ro 
23 Conform unei firme bine cunoscute în domeniu, doar în primul trimestru al anului 2016 au fost identificate şi 

respinse doar de specialiştii respectivei companii 228.420.754 de atacuri maliţioase cu resurse on-line localizate în 

195 de ţări din întreaga lume, KasperskyLab , Alexander Gostev, Roman Unuchek, Maria Garnaeva, Denis  

Makrushin, Anton Ivanov - IT THREAT EVOLUTION IN Q1 2016, 

https://securelist.com/files/2016/05/Q1_2016_MW_report_FINAL_eng.pdf 
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rețea, ceea ce a creat avantaje în termeni de scalabilitate, fiabilitate și agilitate în 

desfășurare activităţii și de management. Arhitecturile au crescut însă în 

complexitate şi echipele de implementare au fost forțate să aplatizeze topologia 

rețelei care să permită mai multe gazde pe același segment de rețea, dar această 

abordare a vulnerabilizat mediul la atacurile din interior, datorită naturii deschise a 

arhitecturii. Soluția clasică a constat în impunerea a multor reguli legate de firewall 

şi de restricționarea accesului între nivele/servere, efectul secundar fiind o creştere 

a complexităţii gestionării și apariţia erorilor în aplicarea politicilor de firewall.  

Prin virtualizarea „totală” se menţin beneficiile arhitecturii multi-nivel şi se 

introduc cele de micro-segmentare în condiţiile unor diminuări ale costurilor. 

Există îngrijorări referitoare la posibilitatea propagării în cascadă a instrumentelor 

de atac (malware), dar prin aplicarea unor politici de securitate coerente şi 

dinamice se poate asigura integritatea la un nivel destul de ridicat. În locul unor 

programe de monitorizare a activităţii de rețea, noul concept  încorporează aplicații 

de securitate în timp real în sistemul de operare cloud, rezultatul fiind o arhitectură 

cyber-security virtualizată şi se consideră că această evoluție reprezintă o mare 

oportunitate de a oferi managerilor centrelor de date platforme virtuale ca soluţii 

pentru serviciile de securitate24.  

 

 

CAPITOLUL 3. CRIMINALITATE INFORMATICĂ ŞI 

CIRCUITE FINANCIARE 

 

Transferurile financiare se interpun în lanţul de mişcare a resurselor şi pot, 

în situaţia în care sunt atent monitorizate, să rupă verigile îmbinate. O organizație 

criminală nu poate supravieţui şi nu este recunoscută ca fiind veritabilă decât dacă 

reuşeşte să construiască un mecanism ce se bazează pe un ansamblu de structuri 

legale, care servesc la disimularea activităților infracționale și la valorificarea 

                                                 
24 https://www.linkedin.com/pulse/using-virtualization-advanced-cyber-security-edward-amoroso 

https://www.linkedin.com/pulse/using-virtualization-advanced-cyber-security-edward-amoroso
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profiturilor reinvestite, clădindu-le astfel credibilitatea. În sens negativ, economia 

crimei privită ca subprodus al economiei globale, se amestecă la nivelul tuturor 

structurilor sale cu economia legală în care se reproduce, asistând chiar la o 

simbioză a celor două. Ce se află de multe ori în spatele ingineriilor financiare? 

Este o întrebare care poate comporta răspunsuri limitate doar de imaginaţia 

operatorilor/infractorilor. 

Urmele pot să fie „prea puţin acoperite” în situaţia în care, fără să se 

schimbe forma, banii sunt plimbaţi prin mai multe conturi bancare, dar indiferent 

dacă banii murdari sunt transformați din lichidităţi în depozite bancare sau din 

depozite bancare în certificate de investiţii, „spălătorul” nu câștigă nimic în ceea ce 

priveşte siguranţa dacă nu reuşeşte să confere o aparență de legitimitate fondurilor 

pe care le-a obţinut. Este inutil să schimbi forma capitalurilor dacă statutul acestora 

nu a fost modificat şi dacă utilizarea acestora nu este plauzibilă în raport cu masele 

financiare pe care le presupun. Nu se pot gestiona milioane sau miliarde de unităţi 

monetare similar cu gestiunea unei case de amanet sau a unui simplu market. 

Tocmai de aceea, alegerea tehnicilor de reciclare depinde în primul rând de nivelul 

atins de organizația criminală și de sumele pe care aceasta este capabilă să le 

manipuleze. Un al doilea element ce este luat în considerare priveşte scopul 

utilizării ulterioare şi necesitatea generată de variaţia perioadei de disponibilitate a 

sumei. Analizând situaţia în care banii trebuie rapid cheltuiţi şi reinvestiţi, nu vor fi 

utilizate tehnici de economisire de lungă durată, în schimb în situaţia în care nu 

contează lichiditatea şi creşte nevoia de capitalizare, importantă devine 

transparenţa sau mai exact lipsa de transparenţă a plasamentelor. Gradul de 

dinamicitate este direct proporţional cu nevoile organizaţiei criminale sau ale 

posesorului fondurilor şi cu constrângerile cu care aceştia se confruntă. Ca 

exemplu, constrângerea legată de volum depinde de constrângerea privind 

legalitate, precauțiile adoptate și complexitatea tehnicilor trebuind să se adapteze 

nivelului de presiune exercitată de către autorități. Legalitatea fondurilor devine 

astfel proporțională cu onorabilitatea deținătorului lor. În plus, în caz particular, 
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schimburile realizate în interiorul unei comunităţi etnice, dar ermetice, poate să 

îngreuneze mult munca investigatorului.  

De nereglementarea financiară au profitat în decursul timpului mai multe 

companii. Procedeele de spălare necesită uneori o adevărată industrie compusă 

dintr-o multitudine de activități fantomă în colaborare cu altele care sunt reale şi în 

perfectă legalitate. Multiplicarea și diversificarea metodelor de spălare sfârșesc 

prin a da naștere unei economii virtuale, unde se instaurează iluzia. Faptul că 

această economie implică şi activitățile legale reale nu poate decât să perfecționeze 

mirajul. Astfel, o economie fictivă capătă forma unui edificiu solid și util. Spălarea 

elementară  vizează transformarea lichidităților ,,murdare” în bani proprii prin cel 

mai scurt circuit posibil şi fără tehnici complexe. Operațiunile sunt punctuale, 

episodice şi de mică importanță destinate pentru cheltuielile de consum imediat. 

Spălarea elaborată corespunde dorinței de a reinvesti rezultatul obţinut din 

activităţi ilegale  în activități legale, ceea ce presupune sume mai mari, 

periodicitate atent monitorizată şi care justifică circuitele stabile de reciclare. Dacă 

originea fondurilor masive ce se doresc  a fi comasate într-un timp foarte scurt nu 

va putea fi justificată prin mijloacele economiei tradiționale spălarea va trebui să 

devină mult sofisticată. Anumite tehnici sunt nedetectabile și conduc la un paradox 

aberant al globalizării infracționalității ce devine cu atât mai puţin vizibilă cu cât 

gradul de importanţă al acesteia creşte. Există voci25 care afirmă că  marea spălare 

este invizibilă și rămâne o sursă de prosperitate financiar bancară deloc neglijabilă. 

Dacă nu există nicio constrângere legată de factorul timp, nu este ciudat că sumele 

mai importante care trebuie disimulate, sunt mai ușor de spălat şi circuitele 

financiare internaționale garantează o securitate sporită marilor operațiuni?  

Infracţiunile de spălarea banilor prin natura lor sunt infracţiuni subsecvente 

şi complementare infracţiunilor generatoare de bani murdari, în cazul nostru 

discutând despre fonduri provenite din criminalitate informatică. La nivel mondial, 

                                                 
25 Jean de Maillard - Un monde sans loi, Éditions Stock, 1998, Paris 



 

20 

 

conform unui evaluări realizate la finalul anilor 2000 de Pino Arlacchi26, asistam la 

o creştere zilnică de aproximativ un miliard de dolari a profiturilor crimei injectate 

pe pieţele financiare. De atunci, în contextul evoluţiei tehnologice şi ale 

globalizării, cifrele este posibil să fi suferit serioase modificări. Chiar dacă 

estimarea spălării banilor, în cazul fondurilor provenite din criminalitate 

informatică, e mai delicată datorită costurilor variabile adiacente27 ce includ printre 

altele şi corupţia, putem presupune că în ansamblu aceste costuri nu absorb mai 

mult de 50% din fondurile iniţiale. Analizarea unor situaţii privite din perspectiva 

instituţiilor legale impune propunerea unor soluţii integrate care să protejeze 

societatea în general şi sistemul financiar în special în faţa agresiunilor externe. 

Misiunea nu este deloc una facilă atât timp cât factorul uman se poate constitui 

într-o veritabilă cheie de boltă – în sens pozitiv sau negativ. Contabili care oferă 

consultaţii de specialitate grupărilor infracţionale, avocaţi care utilizează companii 

offshore pentru a spăla bani, fonduri de administrare utilizate pentru cumpărarea de 

valori imobiliare din bani murdari, oficiali guvernamentali care spală fonduri 

publice, transferuri ilegale prin intermediul organizaţiilor non-profit, angajaţi ai 

companiilor deţinute de stat implicaţi în corupţie la nivel înalt în scopul spălării de 

fonduri, pot fi doar câteva exemple edificatoare. Se parcurg totuşi paşi importanţi 

în sensul integrării mai multor state în grupul celor care s-au angajat să respecte 

standardele şi Elveţia semnând mai multe angajamente în anul 2016. 

Una dintre întrebările ce au fost adresate spre analiză publicului de 

specialitate, făcea referire tocmai la rolul unor entităţi care pot stabiliza pieţele în 

situaţiile de criză şi pot oferi suport pentru dezvoltarea ulterioară28. Fondul 

Monetar Internațional şi Banca Central Europeană sunt exemplele cele mai 

elocvente în acest sens. Reglementarea şi gestionarea sistemului bancar diferă de la 

ţară la ţară. Băncile centrale naţionale care supervizează funcţionarea lor aplică 

                                                 
26 Giuseppe (Pino) Arlacchi  - profesor de sociologie la Universitatea din Sassari numit în anul 1997 director general 

al Oficiului Națiunilor Unite de la Viena și Director Executiv al Oficiului pentru control al drogurilor și de 

prevenire a infracțiunilor (ODCCP) cu rang de subsecretar general, https://en.wikipedia.org/wiki/Pino_Arlacchi 
27 Facem referire la intermediarii legali care oferă în cunoştinţă de cauză (sau nu) ajutor indirect: jurişti, consilieri 

financiari, bancheri, companii care furnizează produse şi mijloace logistice, politicieni şi funcţionari publici, etc. 
28 Cüneyt Dirican - Will the Central Banking be the Center of Banking?, International Journal of Economics, 

Commerce and Management, Vol. IV, Issue 5, 2016, United Kingdom 
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regulamente ce pot să fie sau pot să nu fie în acord cu actuala legislaţie europeană. 

Particularităţile sunt cele care fac diferenţa. Chiar dacă până acum nu există studii 

solide elaborate în sensul analizării posibilităţii de prăbuşire a unei bănci sau a mai 

multor bănci centrale, este destul de clar pentru factorii de decizie că o mare parte 

a sistemului va trebui regândit. Mai multe bănci care au falimentat aproximativ în 

aceeaşi perioadă29, au creat un dezechilibru major în interiorul şi în exteriorul 

sistemului bancar şi au pus discuţie sistemul care a funcţionat până atunci, de 

emitere fără acoperire în active. Împrumuturile masive interbancare şi sprijinul ce 

s-a dorit a fi acordat de mai multe state pentru soluţionarea pozitivă a crizei, nu a 

salvat situaţia. Limitarea de împrumuturi către instituţii non bancare ce desfăşoară 

activitate financiar bancară30, coroborată cu controlul monedelor virtuale, este un 

deziderat destul de greu de atins deoarece este greu de crezut că se va realiza într-

un termen rezonabil o armonizare financiară globală31. Aşa cum s-a menţionat 

deja, apariţia banilor electronici32 şi capacitatea de a opera în mare parte de pe un 

simplu telefon33 au deschis porţile unor noi oportunităţi, sistemele de plăţi şi de 

transferuri financiare intrând într-o nouă fază de evoluţie. Crearea spaţiului virtual 

nu a condus numai la o globalizare formală în sensul în care datele pot să fie 

salvate şi sincronizate „în cloud”, dar a oferit posibilitatea luată în discuţie de 

organismele financiare de a sincroniza toate numerele de cont bancare cu cardurile 

de plată, cu conturile de mail, cu computerele proprietate personală, cu telefoanele 

mobile şi numerele de telefoane aferente. Nu ar fi de mirare să asistăm la fuziuni 

pe linii funcţionale între bănci sau grupuri de bănci şi furnizori de telefonie sau 

grupuri de provideri. Sigur că în aceste proiecte vor trebui luaţi în considerare şi 

furnizorii de servicii de internet şi spaţiu virtual. Riscurile sunt proporţionale cu 

beneficiile. În acel moment, în situaţia unei breşe nedorite, organizaţiile criminale 

pot avea acces la absolut toate resursele persoanelor fizice/juridice. Tocmai de 

                                                 
29 Cazul Lehman Brothers a fost unul dintre cele mai mediatizate în anul 2008 
30 Cererea de împrumuturi rapide existentă pe piaţă poate conduce la crearea unui sistem speculativ şi a 

plasamentelor financiare în afara controlului  unei bănci centrale/naţionale.  
31 Mişcarile anti Uniune Europeană îngreunează eforturile şi pot să aducă prejudicii grave sistemelor 
32 Banii electronici pot fi utilizaţi de pe cardurile de plată şi nu fac referire la banii digitali a căror valoare se poate 

modifica în funcţie de alţi parametrii decât cei bancari şi dintre care, cea mai cunoscută monedă este Bitcoin 
33 Achitarea facturilor, rambursarea ratelor de credit, transeruri financiare, licitaţii valutare, etc 
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aceea analiştii încearcă să scoată în evidenţă cele două mari probleme cu care se 

confruntă sistemul bancar mondial – stabilitatea financiară şi securitatea. În sensul 

stabilităţii a fost solicitată proiectarea unui sistem de compensare interbancară în 

noul spaţiu SEPA34 şi a unor politici de aplicare, precum şi ofertarea în vederea 

fuziunii prin absorbţie de către băncile centrale a companiilor emitente de monedă 

electronică. La acestea se adaugă şi necesitatea refacerii sistemului de calcul al 

inflaţiei în raport cu viteza de utilizare a monedei electronice. Pentru a pune în 

evidenţă o latură legată de securitate, chiar dacă poate părea o propunere puţin 

deplasată, se solicită o monitorizare a noilor imprimante 3D capabile să reproducă 

şi să producă variante de cupiuri mult apropiate de cele originale decât 

imprimantele clasice. Limita în acest caz dintre control şi libertate economică 

devine destul de fragilă.  

Spălarea banilor ca activitate esenţială a grupărilor criminalităţii organizate, 

reprezintă semnul cel mai relevator al puterii acestora şi o etapă obligatorie prin 

care devine posibilă trecerea în economia legală a fondurilor rezultate din 

activitatea infracţională. Este un element primordial al strategiei financiare globale 

a grupurilor criminale care vizează asigurarea celor mai bune plasamente şi 

justificări a produsului financiar rezultat din afaceri murdare. Acest lucru confirmă 

interconectarea şi interpenetrarea puternică între economia criminală şi economia 

legală. 

Nu se poate vorbi de crimă organizată fără a se face referire la spălarea 

banilor, mijlocul prin care se conferă o aparenţă legală profiturilor obţinute din 

activităţi ilegale, cu scopul de a se reinvesti apoi sumele în dezvoltarea activităţii 

care le-au produs sau în alte afaceri aparent legale. Este o activitate deosebit de 

complexă şi care se realizează de către experţi financiari destul de bine pregătiţi 

profesional şi care sunt de cele mai multe ori angajaţi în serviciul organizaţiei. 

 

                                                 
34 Single Euro Payments Aria 
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CAPITOLUL 4. PROPUNERI ŞI MĂSURI PRIVIND 

MANAGEMENTUL RISCULUI TRANSFERURILOR 

FINANCIARE 

 

Chiar dacă par destul de simple la prima vedere, printre elementele cele 

mai des întâlnite care determină apariţia anumitor clase de riscuri putem să 

enumerăm erorile, neglijenţa, fraudele interne, lipsa de informare, instruire şi 

cooperare, sistemele inadecvate de tehnologie şi securitate informatică, erorile 

hardware şi software, erorile de programare, furtul de informaţii sau alte tipuri de 

furturi, erorile de execuţie, contabile şi fiscale, erorile de modele şi metodologii, 

lipsa segregării de drepturi şi atribuţii, evenimentele politice şi/sau militare majore, 

dezastrele naturale, etc.  

În activităţile financiar bancare, în vederea atingerii obiectivelor, se aplică 

politici de control al riscului şi al fraudei, misiunea fiind aceea de atingere a 

obiectivelor asumate. Beneficiile organizării proceselor orientate către risc se vor 

regăsi la toate nivelele, atât individual cât şi de portofoliu. Profesionalismul, 

eficienţa, responsabilitatea, confidenţialitatea, integritatea, respectarea standardelor 

de etică, imparţialitatea, transparenţa, loialitatea şi calitatea sunt doar câteva 

elemente suport pentru strategiile de analiză, identificare, evaluare, raportare 

monitorizare şi administrare a riscului. Putem discuta despre managementul global 

al riscurilor, despre guvernanţa riscului IT, despre riscul de afacere, riscul de 

fraudă, riscul de reglementare, riscul de legalitate, riscul de conformitate, riscul 

reputaţional, riscul de lichiditate, riscul transferurilor, riscul de piaţă, riscul de 

concentrare, riscul operaţional, riscul de marfă, riscul valutar, riscul de rată a 

dobânzii, riscul de credit, riscul de preţ, riscul de volatilitate, riscul de contaminare, 

riscul rezidual şi alte componente ce pot să influenţeze rezultatul activităţii. 

Evaluarea trebuie să ţină cont de expunere, de clasa de risc inerent, probabilitate şi 

impact. Conform definiţiei de la Basel, o posibilă interpretare prezintă riscul de 

legalitate sau de reglementare, de pierderi financiare sau reputaţionale ale unei 
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instituţii financiar bancare, ca o consecinţă a nerespectării „în totalitate” a 

legislaţiei în vigoare,  a regulamentelor, a codurilor de conduită şi a standardelor de 

bune practici35. Pentru a putea să identifice corect riscurile, o bancă trebuie să 

recunoască și să se înțeleagă riscurile existente și riscurile care pot decurge din 

noile inițiative de afaceri, inclusiv riscurile care își au originea în subsidiare non-

bancare, în schimbări de reglementare sau statutare, măsurarea corectă și la timp a 

riscurilor fiind esențială pentru gestionarea eficientă a acestora36. Pe anumite 

domenii, clasele de risc se suprapun sau se includ/exclud, unul dintre exemple fiind 

riscul operaţional37 care include riscul legal, riscul de model şi riscul aferent 

tehnologiei informaţiei, dar exclude riscul strategic şi riscul reputaţional. 

Categoriile de risc trebuie să respecte reglementările naţionale şi internaţionale38 şi 

gruparea39 acestora sunt proprii fiecărei instituţii40, asumarea riscurilor fiind una 

din principalele funcţii ale unei bănci, având relevanţă deosebită  în particular 

pentru modelul de afaceri, deoarece activitatea de management trebuie proiectată 

astfel încât să poată administra portofoliul de riscuri precum şi potențialul de 

acoperire cu capital. Metodele de calcul privind materializarea riscului, 

identificarea si măsurarea în funcţie de clasele de active, regiuni geografice, 

                                                 
35 Legile, normele şi standardele împreună 
36 Mark Goulden, Pat Fraser - Measuring Compliance Risk … Art or Science?, 2003 
37 „Riscul operațional reprezintă o parte esențială a reglementării și supravegherii prudențiale în sectoarele 

infrastructurilor bancare și ale pieței financiare. Acesta acoperă toate operațiunile, inclusiv securitatea, integritatea 

și reziliența rețelelor și a sistemelor informatice. Cerințele cu privire la aceste sisteme, care depășesc adesea 

cerințele prevăzute în temeiul prezentei directive, figurează în mai multe acte juridice ale Uniunii, inclusiv în 

normele privind accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a 

firmelor de investiții și în normele privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții, 
care includ cerințe privind riscul operațional; norme privind piețele instrumentelor financiare, care includ cerințe 

privind evaluarea riscului pentru firmele de investiții și pentru piețele reglementate, dar și în normele privind 

instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartidele centrale și registrele centrale de tranzacții, care 

includ cerințe privind riscul operațional pentru contrapartidele centrale și registrele centrale de tranzacții și în 

normele privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniune și privind depozitarele centrale pentru 

instrumente financiare, care includ cerințe privind riscul operațional. În plus, cerințele de notificare a incidentelor 

fac parte din practica normală de supraveghere în sectorul financiar și sunt incluse adesea în manualele de 

supraveghere. Statele membre ar trebui să ia în considerare dispozițiile și cerințele respective atunci când aplică lex 

specialis.”, art. (13) al Directivei (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind 

măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune, http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016L1148 
38 În cazul instituţiilor financiar bancare şi de investiţii din România trebuie să se respecte printre altele şi 

prevederile Regulamentului nr. 5/20.12.2013 al BNR şi ale Regulamentului nr. 575/26.06.2013 al Parlamentului 

European 
39 Clasificarea 
40 În anul 2003 J.P. Morgan Bank raporta 50 de categorii de risc în timp ce Citi Bank raporta doar 8 categorii de risc 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016L1148
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016L1148
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tipurile de industrii din portofoliu, tipurile de valută, etc., pot să ofere o proiecţie 

destul de apropiată de realitate41, în completarea acestora venind testele complexe 

de stres şi modelare. Datorită unor evenimente majore care au afectat sistemul 

financiar bancar şi de investiţii42, prin Acordurile de la Basel gradul de 

semnificaţie al anumitor tipuri de riscuri a fost incrementat. 

În sistemul bancar frauda este privită ca „tentativa sau actul intenţionat de a 

dobândi bunurile sau proprietăţile altora prin înşelăciune, rea-credinţă, falsificarea 

informaţiilor, informarea parţială sau prin încălcarea/eludarea legilor sau a 

reglementărilor băncii de către un client potenţial/existent, angajat sau orice terţă 

parte”. Evaluarea riscului de fraudă are în vedere probabilitatea de fraudă43 şi 

gradul de risc44 ce poate avea la rândul lui valoare scăzută, medie sau mare. Pentru 

determinarea gradului de risc sunt luate în considerare riscurile identificate45 şi 

valoarea estimată a prejudiciului. Urmare a investigaţiilor efectuate, se determină 

pierderea în baza informațiilor existente în sistemele informatice şi a documentelor 

doveditoare la momentul investigaţiei şi se aplică măsurile de recuperare pe cale 

amiabilă, asiguratorie şi legală. Operaţiunile suspecte de fraudă şi incidentele de 

fraudă care din cauza nivelului lor de semnificaţie pot afecta siguranţa, soliditatea 

şi reputația unei instituţii financiar bancare sau de investiţii46 se raportează în cel 

mai scurt timp posibil direct Băncii Naţionale a României - Direcţia Supraveghere. 

Sigur că cele menţionate anterior sunt valabile şi pentru companii al căror obiect 

principal activitate nu este financiar-bancar sau de asigurări, dar care pot prin 

contaminare să afecteze un grup de agenţi economici şi pot să antreneze în cascadă 

fenomene nedorite şi să inducă instabilităţi locale ce se pot reflecta la un nivel 

                                                 
41 Se pot menţiona indicele Herfindahl – Hirschman şi Matricea Moody 
42 Se pot aminti cazul de fraudă privind fondul de investiţii Madof din anul 2008 prin schema Ponzi, declanşarea 

crizei financiare din anul 2008 şi rolul Lehman Brothers, frauda traderului Jerome Kerviel din anul 2009 (Societe 

Generale) şi tranzacţiile ipotecare din anii 2012 şi 2013 desfăşurate J.P. Morgan, declarate ca fiind 

necorespunzătoare 
43 Probabilitatea de fraudă este exprimată în procente şi reprezintă probabilitatea ca suspiciunea de fraudă sa fie 

veridică 
44 Gradul de risc reprezintă probabilitatea ca instituţia financiar bancară sau de investiţii să înregistreze anumite 

pierderi din punct de vedere financiar, legal sau reputaţional 
45 Risc reputaţional, de credit, de lichiditate, operațional, etc. 
46 Nivelul de semnificaţie de la care instituţia financiar bancară consideră că incidentele de frauda pot afecta 

siguranţa, soliditatea şi reputația, se raportează la 1% din fondurile proprii totale ale instituţiei, conform raportărilor 

IFRS. 
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superior. De aceea apare necesitatea respectării reglementărilor ce trebuie aplicate 

cu stricteţe şi se impune o conduită preventivă care să vină în sprijinul rezilienţei. 

Majoritatea utilizatorilor domestici nu ştiu că, atunci când transmit un 

mesaj pe e-mail sau postează pe un mediu de socializare, folosesc de fapt 

servicii care au la baza tehnologia cloud, ce permite stocarea, prelucrarea și 

utilizarea prin internet a datelor care se află pe servere situate la distanţe diferite. În 

cloud, puterea de calcul este furnizată de mari centre de date cu sute de servere și 

sisteme de prelucrare a datelor, care au capacitatea de a gestiona practic orice 

software. În cazul în care locația fizică reprezintă un factor important într-un 

context particular, utilizatorii trebuie să se asigure că acest lucru este stipulat în 

contract47. Când vorbim despre cloud computing trebuie să avem în vedere 

implicațiile juridice atât din punct de vedere comercial cât și implicațiile de natură 

penală. Din perspectiva comercială contractele nu au încă personalitate bine 

definită. Până în prezent, nu a fost identificată o soluție optimă pentru protecția 

juridică a datelor cu caracter personal și de răspundere legală referitoare la 

securitatea acestora. Contractele de cloud computing creează în esență un cadru 

funcţional în care utilizatorul are acces la capacități informatice cu o scalabilitate 

foarte mare, în funcție de necesitățile sale. Gradul ridicat de flexibilitate însă a 

cloud computing-ului, în comparație cu externalizarea tradițională, este adesea 

contrabalansată de siguranța redusă a clientului, cauzată de contractele insuficient 

de specifice și de echilibrate. Având în vedere complexitatea deosebită şi 

incertitudinea cadrului juridic, furnizorii de servicii propun un cadru contractual 

prestabilit care nu permite de cele mai multe ori clientului să negocieze 

răspunderea juridică privind confidenţialitatea şi securitatea datelor stocate în 

cloud48. Utilizarea contractelor standard îi oferă posibilitatea furnizorului să facă 

                                                 
47 http://cursdeguvernare.ro/cat-de-folosit-este-cloud-computing-ul-in-europa-si-romania-ce-servicii-in-cloud-vor-

putea-accesa-institutiile-publice-din-tara-pana-la-sfarsitul-acestui-an.html   
48 „Serviciile de cloud computing includ o gamă largă de activități care pot fi oferite în funcție de diferite modele. În 

sensul prezentei directive, „servicii de cloud computing” înseamnă servicii care permit accesul la un bazin 

redimensionabil și elastic de resurse informatice care pot fi puse în comun. Noțiunea „resurse informatice” include 

resurse precum rețelele, serverele sau alte infrastructuri, stocarea, aplicațiile și serviciile. Noțiunea de 

„redimensionabil” se referă la resursele informatice care se alocă flexibil de către furnizorul de servicii cloud, 

indiferent de poziția geografică a resurselor, pentru a administra fluctuațiile de cerere. Noțiunea „bazin elastic” 

http://cursdeguvernare.ro/dictionar-economic/servicii
http://cursdeguvernare.ro/cat-de-folosit-este-cloud-computing-ul-in-europa-si-romania-ce-servicii-in-cloud-vor-putea-accesa-institutiile-publice-din-tara-pana-la-sfarsitul-acestui-an.html
http://cursdeguvernare.ro/cat-de-folosit-este-cloud-computing-ul-in-europa-si-romania-ce-servicii-in-cloud-vor-putea-accesa-institutiile-publice-din-tara-pana-la-sfarsitul-acestui-an.html
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economii însă adesea utilizatorul final, poate să găsească respectivele condiții ca 

fiind inacceptabile. Astfel de contracte pot impune de asemenea alegerea legislației 

aplicabile şi/sau pot pune sub semnul întrebării recuperarea datelor.  

Pentru chestiunile care nu țin de legislația europeană comună în materie de 

vânzări, sunt necesare acțiuni complementare specifice pentru a garanta că 

celelalte aspecte contractuale relevante pentru serviciile de cloud computing pot fi 

acoperite printr-un instrument opțional similar. Aceste acțiuni complementare 

trebuie să acopere aspecte precum conservarea datelor după încetarea contractului, 

divulgarea și integritatea datelor, amplasarea și transferul datelor, răspunderea 

directă și indirectă, dreptul de proprietate asupra datelor, modificarea serviciului de 

către furnizorii de cloud și subcontractarea. Deşi legislaţia Uniunii Europene 

protejează consumatorii de cloud, de cele mai multe ori aceştia nu îşi cunosc 

drepturile, deoarece nu sunt detaliate în mod explicit în contract şi nu cunosc nici 

care este legea şi jurisdicţia aplicabilă în materie de drept civil/comercial. În ceea 

ce privește datele cu caracter personal ale altor persoane, directiva privind 

protecția datelor prevede că acestea trebuie stocate fie în SEE49, fie într-un teritoriu 

care dispune de legislație echivalentă în materie de protecție a vieții private. În 

scopul standardizării şi reglementării serviciilor de cloud, se impune elaborarea 

unor manuale de bune practici,  în baza cărora să fie reglementat un cadru legal 

care să consolideze încrederea în utilizarea serviciilor de cloud. Pentru dezvoltarea 

economică şi reducerea impactului negativ asupra mediului înconjurător şi asupra 

activităţilor economice, Comisia Europeană a propus explicit  prin intermediul 

comunicării „Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe” în care se 

articulează primele definiţii şi strategii europene în domeniu, măsuri de creştere a 

gradului de utilizare a tehnologiilor de tip cloud, putând fi setate 3 acţiuni majore : 

                                                                                                                                                             
descrie acele resurse informatice care sunt atribuite și transferate în funcție de cerere, pentru a înmulți și a reduce 

rapid resursele disponibile în conformitate cu necesarul de lucru. Sintagma „care pot fi puse în comun” descrie acele 

resurse informatice care sunt furnizate mai multor utilizatori care au acces comun la serviciu, dar tratamentul se 

efectuează separat pentru fiecare utilizator, deși serviciul este furnizat de același echipament electronic.”, art. (17) al 

Directivei (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel 

comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016L1148 
49 Acronim pentru Spațiul Economic European 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016L1148
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016L1148
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standardizarea seriilor de date şi a aplicaţiilor informatice, regularizarea termenilor 

şi condiţiilor pentru contracte şi stabilirea unui Parteneriat pentru Cloud European 

care susţine  inovarea şi creșterea din zona sectorului public.50 

Managementul riscului presupune un proces continuu de identificare, 

evaluare şi reacţie sau răspuns, în condiţiile în care analizele bazate pe 

probabilitatea ca un eveniment să aibă loc determină nivelul de risc acceptabil 

pentru fiecare entitate51. Pentru o înţelegere a toleranţei riscului trebuie să se 

prioritizeze activităţile ce pot menţine sub control creşterea gradului de risc, una 

dintre direcţii fiind combaterea criminalităţii informatice în actualele condiţii de 

utilizare, dezvoltare şi implementare a noilor tehnologiilor. Domeniul financiar 

poate să fie o victimă imediată a atacatorilor, recuperarea privită ca un al patrulea 

nivel de management devenind destul de dificilă în cazul unei evaluări superficiale 

sau al unei încadrări eronate. Identificarea este fundamentală pentru alocarea 

resurselor şi protecţia ce susţine capacitatea de a limita impactul unui potenţial 

eveniment, răspunsurile împreună cu recuperarea presupunând însă activitățile de 

reglare corespunzătoare pentru a menține planurile de rezistență și de a restabili 

capabilitățile serviciilor depreciate ca urmare a producerii evenimentului.  

Trebuie luate în considerare în acelaşi timp două aspecte importante ale 

managementului riscului – reactiv şi proactiv. Conştientizarea riscului de 

criminalitate cibernetică şi a impactului financiar în contextul unui sistem global ce 

include infrastructura naţională52 va permite schimbul de informații53 din exterior 

către interior şi invers54. Conform unei declaraţii pe o pagină oficială55 a unei ţări 

                                                 
50 Ministerul pentru Societatea Informaţională – Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România, 

Guvernul României, Iulie 2013 
51 National Institute of Standards and Technology - Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity, 

Version 1.0, 2014 
52 Uniune Europeană, NATO, etc 
53 OSINT (Open Source Intelligence) – Informaţii neclasificate dar cu acces public mai limitat şi care pot fi obţinute 

fără a încălca legislaţia naţională sau a compromite surse din alte ţări. Eurosint Forum este unul dintre proiectele 

finanţate de Uniunea Europeană  
54 „Daniel Ioniţă a precizat, că în vederea dezvoltării de către România a unor capacităţi moderne de a răspunde 

ameninţărilor cibernetice, Ministerul Afacerilor Externe susţine armonizarea măsurilor pe plan intern cu prevederile 

internaţionale în domeniu şi în cadrul formatelor externe de colaborare la care România este parte: la nivelul OSCE 

(România gestionează dosarul cyber, prin intermediul MAE), la nivelul UE şi NATO (contribuţie importantă privind 

conştientizarea ameninţărilor cibernetice în schimbul de informaţii), precum şi în cadrul unor programe şi acţiuni 

bilaterale”, http://www.bursa.ro/38536eful-sie-probabilitatea-unui-atac-cibernetic-catastrofic-la-adresa-romaniei-

ramane-redusa-29...&s=print&sr=articol&id_articol=293188.html 
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cu o puternică dezvoltare economică, sectorul serviciilor financiare este tratat ca o 

componentă vitală a infrastructurii naţionale şi este privită de asemenea cu 

îngrijorare creșterea numărului și complexitatea atacurilor cibernetice care 

demonstrează o gamă din ce în ce mai largă de riscuri potențiale cu care se 

confruntă în ultima perioadă domeniul. Într-un peisaj instabil, furnizori de produse 

de investiții, societățile de asigurare, instituțiile de credit și de finanțare, precum și 

furnizorii de utilități și servicii financiare care susțin aceste funcții diferă ca 

mărime şi se fac eforturi în sensul elaborării unui plan specific printr-un efort 

coordonat, cu implicarea partenerilor din sectorul public și privat. Apare o zonă 

„gri” în care deciziile adoptate sunt poate la limita de a genera riscuri suplimentare, 

dar pot să şi preîntâmpine pierderi vitale pentru instituţii şi pentru societate. 

Colaborarea între companiile private şi cele ale statului este privită ca o 

obligativitate, respectând propria activitate atunci când aceasta nu produce 

deservicii interesului general. Efortul este comun şi refuzul de a acorda sprijin 

organismelor de combatere a criminalităţii poate să fie interpretat într-un anumit 

context ca o plasare voluntară de cealaltă parte a barierei. Este adevărat că în 

anumite state56 cadrul legislativ reglementează foarte clar acest tip de colaborare şi 

sunt prevăzute atât fluxurile procedurale de acţiune cât şi sancţiunile ce se pot 

aplica în cazul nerespectării sau aplicării cu întârziere a solicitărilor. Pornind de la 

amenzi ce se pot ridica la nivelul a mai multor miliarde de unităţi monetare, se 

poate ajunge la sancţiuni de natură penală şi executarea persoanelor fizice/juridice 

ca urmare a pronunţării unei  hotărâri în instanţă. 

În cazul României, instituţiile cu rol de combatere a criminalităţii 

informatice atrag atenţia asupra pericolului iminent în faţa căruia ne expunem în 

lipsa unui cadru foarte bine reglementat. Politicile publice naţionale depind în mod 

direct de contextul internaţional57 şi organismele de cooperare subliniază acest 

                                                                                                                                                             
55 https://www.dhs.gov/financial-services-sector 
56 Două dintre exemple sunt Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii 
57 http://www.ibr-rbi.ro/news/atacurile-cibernetice-si-robustetea-sistemelor-24-martie-2016/ 
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aspect58. Propunerile legislative europene59 vin în sprijinul ideii de integrare a 

sistemului financiar – bancar în rândul infrastructurilor naţionale şi internaţionale, 

principalele măsuri fiind acelea de: instituire a unui nou cadru de guvernanţă şi un 

sistem unic de reglementare, majorarea fondurilor proprii ale băncilor, 

îmbunătăţirea transparenţei în aplicarea legislaţiei, introducerea unui indicator de 

lichiditate imediată şi aplicarea de sancţiuni atunci când se identifică riscuri 

generate de nerespectarea deciziilor.  

Indiferent de palierul de dezvoltare, tendinţele din absolut toate ţările sunt 

de a tehnologiza/retehnologiza industriile proprii şi de a ridica pe cât posibil gradul 

de automatizare. Comunicaţiile şi viteza schimbului de informaţii reprezintă 

marele câştig pentru societatea umană, dar în acelaşi timp asistăm la o creştere a 

vulnerabilităţii acestora. Deoarece marea majoritate a sistemelor sunt 

interconectate, preluarea controlului unei ramuri energetice sau a unei corporaţii 

financiare depinde de abilităţile atacatorilor şi de măsurile adoptate de specialiştii 

în securitate. Ameninţările cibernetice vizează absolut toate domeniile – fără nicio 

deosebire60. Acelaşi virus sau program malware poate să afecteze un computer 

dintr-o bancă sau în situaţia în care este prelucrat corespunzător, să preia controlul 

unei centrale energetice. Instrumentele de hacking pot să fie achiziţionate de pe 

internet şi pot fi angajați destul de uşor hackeri profesionişti pentru a executa 

misiuni ce necesită un plan de atac mai elaborat sau tehnici mai sofisticate de 

evaziune. Îmbunătăţirea nivelului de conştientizare a populaţiei privind importanţa 
                                                 
58 „NATO rămâne angajat în întărirea sistemelor informaţionale ale Alianţei împotriva atacurilor cibernetice. Noi am 

adoptat recent o Politică privind Apărarea Cibernetică cu structuri şi autorităţi care s-o poată îndeplini. Politica 

noastră privind apărarea cibernetică evidenţiază cerinţele NATO şi ale naţiunilor de a proteja sistemele 

informaţionale în concordanţă cu responsabilităţile acestora; de a partaja cele mai bune practici şi a asigura o 

capabilitate de asistare a capabilităţilor Alianţei, la cerere, pentru contracararea unui atac cibernetic. Noi urmărim în 

continuare dezvoltarea capabilităţilor de apărare cibernetică ale NATO şi să întărim legăturile dintre NATO şi 

autorităţile naţionale.”, paragraful 47 din declaraţia summit-ului de la București din 2008 
59 http://arhiva.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles%7CdisplayArticle/articleID_23319/ 

Noi_propuneri_legislative_de_intarire_a_rezilientei_sectorului_bancar_din_UE.html 
60 Dacă în anul 2014 criminalitatea informatică prejudicia economia mondială cu aproximativ 445 miliarde de 

dolari, conform unui studiu realizat de Center for Strategic and International Studies împreună cu compania 

McAfee, costurile crescând de aproape patru ori între anii 2013 şi 2015 şi ritmul menţinându-se relativ constant, 

previziunile pentru viitor indică o cifră de 2000 miliarde de dolari până în anul 2019, conform Forbes, 2016, 

http://www.forbes.com/sites/stevemorgan/2016/01/17/cyber-crime-costs-projected-to-reach-2-trillion-by-

2019/#60cb07463bb0. Pe de altă parte, Security Affairs website bazându-se pe o analiza Cybersecurity Ventures,  

raportează o creştere a costurilor cu criminalitatea informatică aproximativ 3 trilioane de dolari anual în 2015 la 

aproximativ 6 trilioane de dolari anual în 2021, http://securityaffairs.co/wordpress/50680/cyber-crime/global-cost-

of-cybercrime.html şi http://cybersecurityventures.com/hackerpocalypse-cybercrime-report-2016/ 

http://arhiva.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles%7CdisplayArticle/articleID_23319/
http://www.forbes.com/sites/stevemorgan/2016/01/17/cyber-crime-costs-projected-to-reach-2-trillion-by-2019/#60cb07463bb0
http://www.forbes.com/sites/stevemorgan/2016/01/17/cyber-crime-costs-projected-to-reach-2-trillion-by-2019/#60cb07463bb0
http://www.cybersecurityventures.com/
http://securityaffairs.co/wordpress/50680/cyber-crime/global-cost-of-cybercrime.html
http://securityaffairs.co/wordpress/50680/cyber-crime/global-cost-of-cybercrime.html


 

31 

 

şi sensibilitatea domeniului securităţii în general şi a celei privind infrastructurile 

critice în particular, trebuie coroborată cu alinierea la strategia UE a directivelor 

referitoare la securitate61, implementarea unei legislaţii adecvate în acest sens, a 

unei proceduri de auditare şi aplicarea de sancţiuni în situaţia nerespectării sau 

tratării cu superficialitate a legii62. Nu pot fi ignorate la nesfârşit eforturile 

autorităţilor care investesc sume de ordinul miliardelor de unităţi monetare în 

parteneriate public private63. Piaţa unică digitală afectează toate statele membre ale 

Uniunii Europene şi măsurile privind gestionarea atacurilor fără graniţe trebuie să 

beneficieze de implicarea tuturor actorilor ce doresc stabilitatea economico-

financiară şi socială a uniunii64. Structurile guvernamentale devin expuse şi 

automat sunt la fel de expuse toate departamentele coordonate.  

Conceptul de stabilitate financiară a fost definit în raportul Băncii Centrale 

Europene din 2007 ca fiind condiţia în care sistemul financiar este capabil să 

reziste la presiuni/şocuri fără întreruperi semnificative în procesele intermediate şi 

în alocarea eficientă a resurselor65. În cadrul sectorului financiar-bancar trebuie 

efectuate evaluări ale vulnerabilităților ce includ examinări ale potențialelor riscuri 

ce rezultă din dependențele trans-sectoriale. Luând în considerare faptul că 

„noţiunea de infrastructură critică poate fi asimilată cu orice entitate economică 

funcţională, care oferă produse, bunuri şi servicii de utilitate publică vitale pentru 

întreaga societate şi a cărei distrugere, degradare ori aducere în stare de 

nefuncţionare produce un impact major în plan economico-social, la nivel micro şi 

macroregional”66, rezultă că o diminuare a rezilienţei poate să impacteze direct sau 

                                                 
61 Directiva NIS - Strategie UE ce asigură cadrul general pentru inițiativele privind securitatea cibernetică și 

criminalitatea informatică. Sectoarele vizate de directivă: Energie, Transport, Bancar, Infrastructuri pentru pieţele 

financiare, Sănătate, Alimentare cu apă, Infrastructuri digitale, https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/cybersecurity 
62https://concordcom.ro/cele-mai-sensibile-sectoare-la-atacurile-cibernetice-pot-fi-guvernul-finantele-si-

infrastructura/ 
63 În data 05.07.2016 Comisia Europeană a lansat noul parteneriat public privat în domeniul securităţii cibernetice, 

http://ec.europa.eu/romania/news/05072016_parteneriat_public_privat_securitate_cibernetica_ro.htm 
64 Programul Orizont 2020 presupune realizarea unor obiective privind printre altele infrastructuri de cercetare ce 

includ şi e-infrastructuri, http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-research-

infrastructures-including-e-infrastructures 
65 European Central Bank, Annual Report 2007, 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2007en.pdf?f37181b014afd60b406bd25921c6c48a  
66 International Journal of Critical Infrastructures, vol. 1, nr.1/2004 
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indirect orice sector. Nicio evaluare nu poate fi cu adevărat finală, deoarece 

sectorul financiar – bancar evoluează în mod constant şi determină evoluţii prin 

contaminare, mai ales după adopţia noilor tehnologii. Testele de stres pot să scoată 

în evidenţă aspecte care scapă evaluărilor interne şi pot să preîntâmpine 

situaţiideosebit de grave. O economie poate fi analizată într-un context restrâns sau 

poate fi plasată pe o hartă regională, influenţa financiară devenind un element 

dintr-o ecuaţie a unui sistem. Cred că devine din ce în ce mai dificil să discutăm 

despre independenţă în acest domeniu şi mult mai potrivit este să vorbim despre 

interdependenţă. Globalizarea sau protecţionismul, integrarea sau excluderea sunt 

concepte ce se supun în final unor mecanisme de interdependenţă. 

 

CAPITOLUL 5. CONCLUZII ŞI DIRECŢII DE DEZVOLTARE 

ULTERIOARĂ 

 

Indiferent dacă discutăm despre instituţii financiare, client consumator sau 

sisteme automate de procesare, cyber-criminalii vor căuta continuu vulnerabilităţi 

şi vor încerca să activeze propriile implanturi din interiorul instituţiilor, ocolind sau 

penetrând sistemele de securitate. Conform unui studiu prezentat de persoane cu 

autoritate în materie67, criminalitatea informatică avea costuri de peste 136 

miliarde dolari, în fiecare secundă douăsprezece persoane erau victime ale cyber-

crime, una din cinci companii mici şi mijlocii erau vizate de infractorii cibernetici 

şi peste 50% din adulţii activi on-line au fost victime în anul 2014. Aşa cum am 

mai amintit în corpul studiului, în acord cu cele menţionate de reprezentantul unei 

firme de specialitate68, dacă în 1994 era identificat câte un nou virus în fiecare oră 

şi în anul 2006 câte unul în fiecare minut, în anul 2012 se prelucrau 100.000 de 

sample-uri în fiecare zi sau, câte un nou virus în fiecare secundă. Se pune 

întrebarea, care va fi  situaţia într-un viitor mai mult sau mai puţin îndepărtat? În 

acelaşi timp, volumul tranzacţiilor la nivel mondial a crescut. Masa monetară a 

                                                 
67 Petre Movanu, Magda Popescu – Cybercrime & Cybersecurity, relaţia dintre încălcările IP şi cybercrime, 2015 
68 Kaspersky, 2015 
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crescut. Toate operaţiunile financiare sunt supuse riscului de fraudă. Toate 

operaţiunile financiare sunt supuse riscului de fraudă. Un anumit procent din total 

este interceptat şi deturnat de grupările infracţionale. Păstrând aceeași unitate de 

măsură a analizei, se desprinde concluzia că pierderile au crescut direct 

proporţional. Sumele fraudate scapă controlului obişnuit şi reintră în circuit după 

ce sunt „spălate” şi plasate în acţiuni legale. Atacatorii devin mai inteligenţi şi mai 

versatili utilizând inclusiv informaţiile obţinute din social-media. Ei ştiu pe cine să 

vizeze, care sunt verigile slabe, ce elemente lipsesc, şi cum să întindă o cursă 

eficientă, fiind într-o continuă căutare de alternative. Vom asista la o modificare de 

paradigmă? 

Dincolo de neajunsuri, se constată că noile tehnologii sunt o proiecție a 

viitorului ce nu pot fi ignorate, ci doar experimentate și perfecționate. Pe de altă 

parte, dinamica legislativă, de cele mai multe ori cu vector diferit în funcţie de 

zona geografică aplicabilă, reprezintă un alt punct de reflecţie şi de inflexiune atât 

în adoptarea deciziei de a accesa produse/servicii inovative, dar şi asupra 

controalelor ce se impun în scopul reducerii riscului rezidual asociat utilizării unor 

astfel de servicii/produse. Trebuie să încercăm să stabilim un echilibru între 

măsurile de control şi supleţea procedurilor69. Procesele urmează cultura şi nu 

invers. Iar cultura este determinată în primul rând de atitudinea şi alegerile 

fiecăruia dintre noi. În caz contrar, vom trata simptomele şi nu cauzele. Să nu 

uităm că etica este cel mai mare inamic al fraudei, la fel cum minciuna este cel mai 

bun prieten al ei.70  

Totuşi, nimic nu este la fel de bun sau de rău cum apare în primă instanţă. 

Înainte de a ajunge să stabilim costul în creştere al fraudelor, ar trebui să încercăm 

să aplicăm măsurile de prevenţie prin toate modalităţile: educative, de securitate, 

tehnice şi procedurale. Câteva dintre ele le-am menţionat în Anexa nr. 1. Dacă 

prevenţia nu-şi mai poate manifesta vizibil efectele, se trece la pasul doi – 

combaterea, care în contextul internaţionalizării nu se poate face decât prin 

                                                 
69 Liviu-Lucian Răducan – Manual antifraudă, 2011 
70 Declaraţia lui Vincent Higgins, Preşedintele Institutului de Conducere Eficientă, www.effective-leadership.com   

http://etticfive-leadership.com/
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uniformizarea legislaţiei şi a diseminării celor mai bune practici în domeniu. De 

asemenea, este necesar să se adopte toate măsurile pentru a reduce costurile 

tangibile şi intangibile, o abordare realistă şi obiectivă susţinută de o modificare a 

strategiei contabile de calcul general al fraudei, oferind o imagine de ansamblu a 

fenomenului. O parte din atributele invizibile pot deveni vizibile printr-o mai bună 

comunicare între echipele de investigare a infracţionalităţii din diferite sectoare şi 

prin crearea unui sistem integrat de tratare a feedback-ului71 oferit de consumatori. 

Considerăm că alinierea la normele europene va impune destul de curând o 

schimbare de optică pentru a nu exista în spaţiul UE niciun perimetru care să pună 

în pericol securitatea financiară. Deciziile la nivel organizaţional  privind 

investițiile în tehnologie, în activităţile de documentare, prevenţie, detectare 

investigare şi recuperare, elaborarea modelelor de  prognoză ce permit testarea de 

„what-if” scenarii și planificare, pot să consolideze eforturile de implementare a 

celor mai bune măsuri şi creşterea valorilor de performanță. Trebuie identificat 

optimul balanţei între detecţie, prevenţie, investigare şi recuperare pentru a putea fi 

justificate investiţiile în noile tehnologii.  

Chiar dacă spaţiile cibernetic şi financiar72 nu vor putea fi niciodată 

considerate ca fiind mai sigure decât spaţiul locuibil/social sau mediul înconjurător 

poluabil, o idee care prinde din ce în ce mai mult contur este cea legată de 

principiile de descurajare a atacurilor. Instituţiile financiar bancare şi de investiţii 

apelează la companii specializate care au capacitatea să vină în sprijinul 

departamentelor de securitate internă. Acţiunile conjugate pentru a combate 

fenomenul infracţional îşi arată de multe ori roadele. Una dintre dificultăţi constă 

în a stabili care este efectul cumulat produs pe termen lung de activităţi aparent 

disparate. Plăţile on-line, banii electronici şi banii digitali, „internetul obiectelor” şi 

piaţa informaţiilor fac parte integrată din sistemele financiare şi de compensare. 

Plăţile mobile reprezintă o mare promisiune în ceea ce priveşte incluziunea 

financiară dar pune de-asemenea probleme de integritate financiară. Monedele 

                                                 
71 Inclusiv a reclamaţiilor 
72 În zona de intersecţie/suprapunere pot fi privite ca un singur spaţiu 
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virtuale au creat o breşă certificată, acceptată de utilizatori şi se prezintă ca o 

alternativă la monedele şi hârtiile de valoare susținute de guverne. Este puțin 

probabil că legislaţia internaţională sau legislaţiile naţionale vor putea cuprindă în 

timp util toate schimbările apărute pe piaţa tehnologiilor emergente şi să se 

adapteze în timp real. Punctele de contact între public şi privat pot să se constituie 

în punţi de echilibru necesare unor construcţii solide sau pot să contribuie la 

adâncirea conflictului între nou şi vechi sau între tradiţional şi futurist. Rezultatul 

unei astfel de confruntări este dificil de preconizat. 

Toate cele menţionate trebuie să conducă la ideea de protecţie a activităţii 

financiare şi credem că se pot constitui într-un demers ce are drept scop lansarea 

unor provocări legislative, în sensul modificării atitudinii generale a companiilor 

de stat şi private în faţa agresiunilor cibernetice. Metodele si fluxurile de  prevenire 

trebuie să se raporteze atât la realitățile socio-economice ale fiecărei comunităţi cât 

şi la condiţiile pe termen lung  impuse de globalizare. 

Se pune întrebarea - s-a pierdut războiul contra banilor negri fără ca măcar 

acesta să fi început? Multe obstacole sunt doar politice? În universul finanțelor 

virtuale organele de cercetare şi urmărire penală precum şi magistraţii se pot lovi în 

orice moment de frontierele ireale ale criminalităţii. Pe lângă avantajele 

incontestabile, globalizarea financiară a introdus şi calul troian al marii 

infracționalități în sânul democrațiilor. Pentru a face față unei puternice crime 

organizate, eforturilor reunite necesare construirii unei Europe Unite a industriei, 

cercetării sau a agriculturii, trebuie să fie prelungite și în domeniul judiciar. Ideea 

unui spațiu judiciar comun poate rezolva prin uniformizare multe probleme. În 

acest sens au fost emise un set de propuneri care menţionau printre altele 

garantarea eliminării secretului bancar în cazul cererilor de ajutor reciproc 

internațional în materie penală emise de autoritățile judiciare ale diferitelor țări 

semnatare, acolo unde acest secret poate fi invocat, acordarea permisiunii oricărui 

judecător european să se adreseze direct altui judecător european, prevalarea 

transmisiunii imediate și directe  a rezultatelor investigațiilor solicitate de către 

comisiile rogatorii internaționale, fără să se mai facă recurs intern în statul căruia i 
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s-a cerut, revizuirea Convenției Europene de într-ajutorare judiciară în materie 

penală, întărirea asistenței mutual administrative în materie fiscală, etc. Prin 

punerea în practică a principiului egalităţii în faţa legii, sperăm în construirea unui 

edificiu în care democrația și finanțele să nu mai fie antinomice73. 

Infrastructurile critice naţionale şi internaţionale pot să fie direct afectate de 

procesele în desfăşurare şi pot la rândul lor să afecteze major domenii particulare 

şi/sau economii trans-statale. Uniunea Europeană şi graniţele noi create impun 

adoptarea de măsuri unitare în faţa ameninţărilor globale şi locale.  

Analizele ce surprind aspecte legate de criminalitatea informatică şi/sau 

domeniul financiar încearcă să aducă la lumină fenomene care impactează direct 

societatea şi pe baza unor evoluţii se construiesc tipare, care să permită prevenirea, 

identificarea şi combaterea în timp real a unor noi agresiuni. Nu trebuie să ne 

îndoim de faptul că valabilitatea cercetărilor este totuşi destul de limitată în timp 

datorită vitezei de schimbare a mediului informaţional şi a apariţiei de noi 

vulnerabilităţi. Ceea ce era valabil în anul 2008 sau în anul 2014 este foarte posibil 

să nu mai fie valabil, sau să fie depăşit, în anul 2017. Metodele tradiţionale se 

adaptează noilor realităţi. S-a transformat ideea războiului global devenind foarte 

apropiată celei de război total. Factorii economici şi cei politici se suprapun ca arie 

peste cei decizionali şi cei din domeniul legislativ. Zonele comune ajung să fie de 

interes comun sau se transformă în lupte care macină societăţi din interior. 

Conflictele internaţionale sunt susţinute de echipe de hackeri angajaţi special în 

acest sens. Spionajul industrial şi cel economic nu mai face diferenţa între prieteni 

şi aliaţi. Mai multe state pot să conlucreze într-un anumit domeniu şi să se spioneze 

reciproc în alte domenii, ceea ce reprezintă o stare de fapt unanim acceptată. 

Fiecare naţiune trebuie să facă eforturi pentru a rezista în faţa agresiunilor interne 

şi externe. Exerciţiile comune internaţionale ajută la adoptarea de către participanţi 

unor practici comune, care şi-au dovedit valabilitatea în timp, dar particularităţile 

fiecărei societăţi impune adaptarea acestora în funcţie de realităţile care pot să fie 

la rândul lor modificate. În cazul României putem considera că au fost parcurşi 

                                                 
73 Jean de Maillard - Un monde sans loi, Éditions Stock, 1998, Paris 
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paşi importanţi în crearea unui sistem defensiv cibernetic performant, dar rămânem 

destul de expuşi convulsiilor pieţelor economice şi a principalelor valute. În cazul 

unei lipse de coordonare intersectoriale, efectele pot să fie resimţite pe termen 

lung. Nu încercăm să susţinem ideea de adopţie fără discernământ a oricăror 

reglementări, dar acolo unde se impune, poate că este bine să se creeze un cadru de 

promovare mult mai rapid al măsurilor ce vin în susţinerea efortului de combatere 

al infracţiunilor cibernetice coroborate cu cele financiare. Întreaga analiză se 

doreşte o pledoarie adresată tuturor organismelor implicate în vederea creşterii 

gradului de interconectare.  

În prima parte am văzut care sunt noile ameninţări în condiţiile evoluţiilor 

tehnologice şi câteva dintre măsurile de prevenire şi protecţie şi am utilizat în 

cadrul prezentului studiu metode de cercetare prin comparaţie între stilurile de 

abordare ale problematicilor adoptate de organisme naţionale, regionale sau 

internaţionale, urmate de măsurile implementate şi cele utilizate în prezent în 

România. Chiar dacă în ultima perioadă evoluţia pozitivă a născut speranţe care ne 

fac să credem că direcţia este în consens cu aşteptările partenerilor noştri, analiza 

pe care am prezentat-o şi care se bazată pe istoricul deciziilor şi al efectelor 

datorate vulnerabilizării sistemelor, cred că ne face să privim cu prudenţă 

rezultatele neconsolidate încă. Culegând datele disponibile pe mai mulţi ani şi 

aşezându-le după prelucrare sub forma unor grafice destul de explicite, sperăm că 

am reuşit să atragem atenţia asupra unor elemente ce pot să scape la prima vedere 

unui public neautorizat. Noile medii de stocare şi prelucrare a informaţiei oferă noi 

posibilităţi de dezvoltare dar nasc în acelaşi timp şi noi provocări privind 

securitatea în general şi transferurile financiare în particular. În acest sens, este 

posibil ca în viitor să fie necesară elaborarea unui ghid orientativ sau chiar a unuia 

particular pentru reglementarea procedurilor de furnizare şi accesare a serviciilor. 

Similar, pe lângă cele menţionate în Anexa nr. 1 a prezentului studiu referitor la 

criminalitatea informatică, ne aşteptăm ca cei interesaţi să încerce să completeze 

setul de propuneri în aşa fel încât să poată fi adoptate fără reţinere de toate 

instituţiile financiar bancare şi de asigurări. O piaţă comună trebuie să respecte 
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reguli de conduită comune şi să apeleze la un set comun de instrumente care să le 

permită o reacţie comună în faţa agresiunilor. Cele menţionate în capitolele privind 

tranzacţiile cu cardul sunt un exemplu clar de necesitate a unei construcţii, care să 

se constituie într-o fundaţie ce trebuie să suţină un front comun format din furnizor 

şi consumator. Metoda deductivă de utilizată în cazul elementelor de risc s-a bazat 

pe experienţele obţinute de predecesori şi permite o dezvolatare ulterioară a 

subiectului pe paliere dependente de specificul fiecărei activităţi. Analizele de risc 

au la bază elemente comune şi respectă principii comune dar efectele diferă în 

funcţie de aşteptările celui care este în măsură să expună exigenţele legate de 

continuitatea afacerii despre care am discutat în Anexa nr. 1.  

Devenim tot mai dependenţi de tehnologie. Mediul de prodicţie mediul 

financiar, mediul social şi cel cultural devin tot mai dependente de tehnologie. Este 

incorect a se considera că nu există respnsabilităţi decât în anumnite contexte. 

Fiecare entitate sau persoană fizică este responsabilă şi are datoria de a proteja, de 

a preîntâmpina sau de a semnala evenimentele capabile să afecteze securitatea 

informatică şi cea financiară. Ideea de permisivitate poate să constituie subiectul 

unei dezbateri sau poate să fie eliminată din toate analizele în sensul neacceptării 

ei. O singură breşă aparent neimportantă oferă mai târziu cale de acces facilă 

infractorilor. Ceea ce pare neimportant într-un context devine deosebit de 

important în alt context. Mecanismele de reglare ale societăţii pot să producă efecte 

imediate sau după absorbţia unor şocuri dureroare nedorite. 

 

ANEXA 1 

GHID PENTRU INSTITUŢIILE FINANCIARE 

 

Ghidul se adresează atât instituţiilor financiare private cât şi celor de stat, 

fără a exista diferenţe semnificative de substanţă. Regulile sunt aceleaşi şi 

disciplina financiară trebuie respectată în egală măsură. Pornind de la acest 

deziderat nu putem să ignorăm recomandările organismelor de supraveghere 
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financiară din România, Uniunea Europeană şi din afara spaţiului uniunii. Mai 

mult decât atât, cred că este bine să fie luate în calcul ghidurile deja publicate şi 

care au o adresabilitate mai largă. Setul de măsuri promovate de Centrul Naţional 

de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică din România constituie un 

exemplu elocvent născut ca urmare a efectelor unor atacuri concentrate şi 

concertate la care specialiştii au trebuit să facă faţă. Monitorizarea traficului a 

inclus binenţeles şi elemente legate de activitatea curentă dar avertizările timpurii 

au demonstrat că încrederea acordată nu a fost în nici un caz înşelată. Dacă ar fi 

adoptat un set comun de reguli, poate că breşele ce au permis totuşi penetrarea 

anumitor sisteme, ar fi mult opturate. 

Având convingerea că există mult mai multe aspecte ce pot fi surprinse 

referitor la subiectul în discuţie, putem să prezentăm o parte din problemele ce pot 

să provoace pierderi reputaţionale şi financiare deosebit de importante atât la nivel 

general cât şi la nivel particular, de instituţie. 

Deoarece noile tehnologii înglobează date cu caracter personal pe acelaşi 

suport de înregistrare cu datele financiare, pericolul expunerii în faţa agresorilor 

este deloc de neglijat. Procedurile şi procesele de business trebuie să ajusteze 

politicile de securitate şi fluxurile de lucru. Trebuie definite limitele şi 

responsabilităţile în aşa fel încât să nu fie afectată structura internă a instituţiei 

financiare. Orice serviciu externalizat către un terţ trebuie să se supună aceloraşi 

reguli de securitate.  Instituțiile financiare publice sau private au obligația să 

respecte normele referitoare la segregarea infrastructurii reţelei în funcţie de 

accesul la date, implementarea unei zone DMZ74, precum şi a unor sisteme DLP75.  

Deşi aparent în teorie planificarea strategică realistă a unui program de 

management al securităţii pare un lucru simplu, în esenţă activitatea reprezintă un 

demers plin de provocări 

Ca şi domenii distincte, aceste concepte generale se pot împărţi în trei mari 

categorii: 

                                                 
74 Demilitarized Network, https://en.wikipedia.org/wiki/DMZ_(computing);   
75 Data Loss Prevention, https://en.wikipedia.org/wiki/Data_loss_prevention_software  

https://en.wikipedia.org/wiki/DMZ_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_loss_prevention_software
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a) Securitate IT 

b) Securitate Fizică 

c) Continuitatea Afacerii 

Conform ultimelor recomandări, un segment pare a se desprinde distinct 

din cele trei şi a se afirma ca fiind de sine stătător: 

d) Managementul Riscului 

Deoarece securitatea este un proces continuu, trebuie pus în aplicare un set 

de măsuri şi controale care să ajute la minimizarea atât a ameninţărilor, cât şi a 

efectelor datorate erorilor umane. Standardele în vigoare recomandă cinci tipuri 

diferite de măsuri: preventive, reductive, detective, reactive şi corective.  

Echipele de securitate trebuie să asigure pe de o parte procesele interne şi 

externe de conformitate, să permită noi servicii, să optimizeze performanţa, să 

asigure disponibilitatea şi să sprijine procesele de business ale companiilor.  

Într-un articol apărut în luna aprilie 2016, Christopher Murphy76 lansa 

câteva idei deosebit de interesante77 referitoare la faptul că fiecare calculator 

trebuie considerat ca fiind compromis78, termenul „securitate publică” pentru un 

server este un oximoron care nu mai poate fi ignorat79 şi că datele informatice 

trebuie încadrate în trei mari categorii: deschise sau publice, protejate şi securizate.  

Măsurile de bune practici generale în domeniul securităţii ar trebui 

implementate de absolut toate societăţile financiare ! 

Bunele practici in domeniu recomandă o gamă largă de metrici şi indicatori 

de performanţă ce pot fi utilizati pentru a urmări cât de eficient procesul de 

management al securităţii. În funcţie de departament sau de clasificarea anumitor 

documente, măsurile pot să fie îmbunătăţite şi/sau suplimentate pentru a răspunde 

tuturor necesităţilor. Specificul activităţii este acela care dictează în ultimă instanţă 

implementarea, consolidarea sau eliminarea anumitor categorii. 

 

                                                 
76 Fondator Cyber Safety Harbor 
77 https://www.linkedin.com/pulse/best-practices-change-christopher-murphy-1 
78 O ipoteză de securitate de bază 
79 În cazul în care un server este „sigur/securizat”, atunci el este accesibil doar „utilizatorilor cunoscuți”, care au un 

drept de acces - în cazul în care un server este „public”, toată lumea are acces. 

https://www.linkedin.com/in/chrismurphyvirsec?trk=pulse-det-athr_prof-art_hdr
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