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Dezvoltarea accelerată a electronicii în ultimele decenii a dus la apariţia şi extinderea 

calculatoarelor –definite ca mecanisme, aparate electronice capabile să prelucreze date şi să 

folosească programe (seturi de  instrucţiuni) stocate în memorie pentru a rezolva probleme, prin 

acceptarea de date, executarea operaţiilor asupra datelor (procesare – de exemplu, stocarea, 

sortarea, întâmpinarea, ştergerea datelor etc.) şi furnizarea rezultatului acestor operaţii. Sistemul 

s-a dezvoltat exponenţial şi la ora actuală se apreciază că Internetul cuprinde câteva zeci de 

milioane de calculatoare şi zeci de mii de reţele locale, peste 15 milioane de utilizatori navighează 

în fiecare moment prin Internet, folosind serviciul Web (WWW – World Wide Web). Internet-ul 

creează un imens potenţial de dezvoltare în toate domeniile vieţii sociale, aplicaţiile sale fiind 

practic inepuizabile. Tehnologia oferită deschide însă noi orizonturi comiterii de infracţiuni, fie 

„clasice” – furtul, înşelăciunea, fie specifice – asupra cărora vom reveni, cu un caracter înalt 

sofisticat. Uşurinţa în utilizare, costul scăzut, rapiditatea şi asigurarea unui caracter anonim fac din 

Internet un mediu propice infracţiunilor. Datorită caracterului global al reţelei şi uriaşei 

complexităţi, posibilităţile „de ascundere” ale autorului sunt practic nelimitate, încurajând şi din 

acest motiv săvârşirea de infracţiuni. Pentru descoperirea unor asemenea fapte este necesară o 

înaltă specializare şi folosirea unor tehnologii sofisticate, care trebuie însă să ţină pasul cu 

mijloacele şi metodele folosite de infractori. Mai mult, deşi accesul la reţea este global, 

investigarea infracţiunilor săvârşite în acest mod – care pot avea caracter transfrontalier – se 

loveşte de barierele naţionale, de lipsa sau insuficienţa unor reglementări (incriminări) 

internaţionale în materie şi chiar de lipsa incriminărilor specifice din legislaţiile naţionale, rămase 

cu mult în urma dezvoltării fenomenului. În general, deşi diversitatea faptelor săvârşite prin 

intermediul Internet-ului este uriaşă, acestea sunt incriminate în legislaţia comună, care nu acoperă 

însă toate situaţiile specifice acestui mijloc de săvârşire. De exemplu, hărţuirea electronică, care 

poate deveni foarte periculoasă datorită posibilităţilor pe care le are făptuitorul de a-şi păstra 

anonimatul şi mai ales de a exercita actele de hărţuire, fiind pus într-o poziţie foarte avantajoasă, 

care îl încurajează – neputinţa de localizare şi lipsa contactului fizic, direct cu victima sunt de 

natură să înlăture anumite bariere psihologice (inhibiţii) ale făptuitorului şi, în acelaşi timp, să 

amplifice temerea victimei. În anumite forme de săvârşire, faptele de hărţuire electronică pot fi 

încadrate în infracţiuni ca ameninţarea, hărţuirea sexuală sau şantajul, dar nu se reduc la acestea. 

Principalele infracţiuni săvârşite pe Internet privesc încălcarea drepturilor de autor – referitor la 

protecţia programelor, informaţiilor, bazelor de date etc., fraudele informatice, accesul neautorizat 

la sistemele informatice şi alte infracţiuni săvârşite prin intermediul reţelelor de comunicaţii. 

Infracţiunile informatice ar putea fi clasificate, potrivit recomandărilor Consiliului Europei (lista 

minimală), în opt categorii: 

 1) frauda informatică – constând în orice ingerinţă într-un sistem informatic care îi influenţează 

rezultatul, cauzând prin aceasta un prejudiciu, cu intenţia de a obţine un avantaj material pentru 

sine sau pentru altul;  

2) falsul informatic;  

3) fapte care prejudiciază datele sau programele pentru calculator;  

4) sabotajul informatic;  



5) accesul neautorizat;  

6) intercepția neautorizată;  

7) reproducerea neautorizată a unui program de calculator protejat;  

8) reproducerea neautorizată a unei topografii.  

Orice infracțiune penală care implică un computer / rețea poate fi cunoscută drept o 

infracțiune cibernetică sau o infracțiune informatică. Calculatorul ar putea fi folosit fie pentru a 

comite infracțiunea, fie pentru obiectivul crimei. Obiectivul principal al criminalisticilor de 

calculator este de a găsi dovezi digitale într-un calculator sau în orice alt mediu digital după ce a 

avut loc o crimă. Chiar dacă criminalistica informatică este folosită pe scară largă în soluționarea 

infracțiunilor cibernetice, ea este utilizată și în alte infracțiuni.  

Criminalitatea informatică sau o infracțiune informatică se referă la orice infracțiune care 

implică un computer / rețea. Într-o infracțiune cibernetică, computerul ar putea fi folosit fie pentru 

a comite infracțiunea, fie pentru scopul crimei. Infracțiunile informatice se desfășoară pe scară 

largă cu intenția de a obține informații private și confidențiale ale unei alte persoane / organizații 

și pot avea ca rezultat cazuri de înaltă calitate, cum ar fi încălcări ale drepturilor de autor, incidente 

pornografice infantile etc. În plus, au existat situații în care au avut loc infracțiuni cibernetice 

hărțuirea, traficul de droguri etc. Infracțiunile informatice care vizează un computer ar putea 

include emițătoare de virusi de calculator, atacuri Denial-of-Service (DOS) și atacuri efectuate 

prin programe malware. Exemple de infracțiuni computerizate care includ computerele includ 

atacuri de tip cyberstalking, fraudarea și furtul de identitate, războaie de informații (folosirea 

informațiilor pentru a profita de un concurent) și escrocherii de tip phishing (încercări de a obține 

informații sensibile cum ar fi numele de utilizator și parolele). 

Medicina criminalistica se concentreaza pe gasirea dovezilor digitale intr-un calculator sau 

in orice alt mediu digital, dupa ce a avut loc o crima. Chiar dacă criminalistica informatică este 

folosită pe scară largă în soluționarea infracțiunilor cibernetice, ea este utilizată și în alte 

infracțiuni. Curtea de Conturi Criminalistică desfășoară o investigație metodică pentru a afla 

incidentele apărute la mass-media digitale și la părțile responsabile pentru aceste acțiuni. Atunci 

când recuperează dovezi dintr-un sistem informatic, au loc trei etape principale, și anume, 

achiziționarea, analiza și raportarea. Iar rezultatele acestor etape ar putea fi folosite ca probe în 

procedurile penale. Oricare dintre dovezile medico-legale prezentate în instanță trebuie să fie 

autentice, obținute în mod fiabil și admisibile. Dovezile medico-legale au fost utilizate ca dovezi 

începând cu mijlocul anilor 1980. Tehnici precum analiza transversală (corelarea informațiilor 

găsite în mai multe dispozitive de stocare), analiza live (recuperarea datelor live cum ar fi datele 

din memoria RAM) și recuperarea fișierelor șterse sunt utilizate pe scară largă în criminalistica 

informatică. Există unelte software open source și comerciale care pot fi utilizate pentru a facilita 

investigațiile medico-legale. 

Peste 7,2 miliarde de malware au fost lansate în primele 9 luni ale anului 2019, precum și 

151,9 milioane de atacuri ransomware, marcând o scădere de 15%, respectiv 5% față de anul 

anterior. Însă, atacurile malware asupra echipamentelor denumite generic IoT (Internet-of-Things) 

au ajuns la 25 de milioane, înregistrând astfel un salt de 35% față de 2018, arată o companie de 

securitate cibernetică. 

SonicWall, compania de securitate care protejează peste un milion de rețele din întreaga 

lume, a lansat un nou raport despre amenințările informatice înregistrate de SonicWall Capture 

Labs. Studiul SonicWall arată, pe scurt, că: 

Atacurile malware asupra echipamentelor denumite generic IoT (Internet-of-Things) au 

ajuns la 25 de milioane, înregistrând astfel un salt de 35% față de 2018. 



Amenințările criptate au crescut cu 58% în primele 3 trimestre. 

Atacurile prin aplicații web sunt și ele în creștere, marcând o evoluție cu 37% față de 

aceeași perioadă a anului anterior. Volumul de malware rămâne totuși ridicat - 7,2 miliarde, deși 

a înregistrat o scădere cu 15% față de 2018. 

Atacurile de tip ransomware au ajuns la 151,9 milioane, o scădere cu 5% în primele 9 luni 

ale anului, față de perioada similară a anului trecut 14% dintre atacurile malware nu au venit prin 

porturi standard. 

Chiar dacă tendința este descrescătoare, numărul atacurilor este încă prea mare și metodele 

de atac găsite de infractori sunt tot mai rafinate, uneori reușind să treacă de filtrarea tradițională 

pe care o asigurau echipamentele de tip sandbox. 

“Studiind modul de răspândire a atacurilor de tip ransomware am observat că atacatorii 

folosesc noi tactici de propagare”, spune Bill Conner, președinte și CEO la SonicWall. “Dacă, de-

a lungul timpului, obiectivul celor care propagau malware era mai degrabă cantitativ, acum 

atacatorii se concentrează asupra unor ținte cu valoare mai mare, chiar dacă mai puține, unde 

atacurile se pot răspândi pe orizontală. Odată cu această schimbare de tactică am observat și o 

creștere a cererilor de răscumpărare, atacatorii încercând să câștige bani din ținte mai mici, dar cu 

o valoare mai mare, precum municipalitățile și spitalele locale”, adaugă Bill Conner. 

Atacurile de tip phishing, la fel ca și cele de tip ransomware și malware, respectă o tendință 

descrescătoare la nivel global, marcând o scădere anuală de 32%. Similar cu atacurile ransomware, 

phishingul a avut ca țintă în special managerii, personalul din departamentele de resurse umane și 

directorii IT. 

În timp ce aproximativ 14% din malware a intrat în rețele prin porturi non-standard, 

atacurile criptate și IoT au crescut atât în trimestrul al doilea (20%), cât și în al treilea (17%). 

Datele SonicWall sunt bazate pe analizarea a peste 275 de milioane de atacuri înregistrate în 

întreaga lume numai în septembrie 2019. 

“Rapoartele arată că atacatorii au o abordare mai nuanțată, atacurile sunt mult mai bine 

țințite și mai rafinate. Companiile din orice domeniu trebuie să își construiască politici de securitate 

și să urmeze reguli mai stricte pentru a reduce amenințările la care sunt expuse”, spune Conner. 

Criminalitatea informatică se referă la orice infracțiune care implică un computer / rețea în 

care computerul este folosit fie pentru a comite infracțiunea, fie ca țintă a infracțiunii, în timp ce 

criminalistica informatică se concentrează pe găsirea dovezilor digitale într-un computer sau în 

orice altă aplicație digitală media după ce a avut loc o crimă. Computer-ul criminalistic ar putea fi 

folosit pentru a culege dovezi în cazurile de criminalitate cibernetică, precum și în alte infracțiuni. 
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