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Principii de tratare a fraudelor în aplicaţii informatice  
şi de comunicaţii electronice  

Ing. Sorin SOVIANY*

Cuvinte cheie. Incidente de securitate, fraude 

electronice, autentificare. 

Rezumat. În contextul utilizării tot mai accentuate a 

Internetului în activităţile comerciale, de business, 

de administraţie, în aplicaţii din domeniul sănătăţii 

sau pentru învăţământ la distanţă, fapt ce a condus 

şi la apariţia şi extinderea unor noi concepte (e-

commerce, e-learning, e-health, e-work, e-

government), apare ca esenţială stabilirea unui 

cadru robust de încredere pentru aplicaţiile 

informatice care implementează astfel de servicii.O 

serie de concepte şi principii generale  trebuie luate 

în considerare pentru implementarea unor politici 

eficiente capabile să combată, dar mai ales să 

prevină fraudele şi, mai general vorbind, incidentele 

de securitate care pot afecta funcţionarea sistemelor 

informatice şi de comunicaţii. 

Key words. Security incidents, electronic fraudes, 

authentication. 

Abstract. In the framework of more often using of 

Internet in commerce, business and administration 

activities, but also in applications for health area or 

for distance learning, leading also to new concepts 

emerging (e-commerce, e-learning, e-work, e-

government), it is crucial to establish a trusted 

framework for IT applications implementing such 

services.  A lot of concepts and general principles 

should be considered in order to support efficient 

policies implementation able to control but especially 

to prevent the fraudes and, more generally 

speaking, the security incidents that could damage 

the information and communications systems 

working.

1. Introducere* 

În contextul utilizării tot mai accentuate a 

Internetului în activităţile comerciale, de business, 
de administraţie, în aplicaţii din domeniul sănătăţii 

sau pentru învăţământ la distanţă, fapt ce a condus 
şi la apariţia şi extinderea unor noi concepte (e-

commerce, e-learning, e-health, e-work, e-

government), apare ca esenţială stabilirea unui 
cadru robust de încredere pentru aplicaţiile 

informatice care implementează astfel de servicii. 
Internetul contribuie la accelerarea fluxului de 

activităţi în domenii din cele mai diverse. Aplicaţiile 
din domeniul comercial, de exemplu, implică 

necesitatea unor schimburi de documente sub formă 
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digitală între firme, organizaţii şi/sau persoane 
particulare. Câteva premise valabile pentru aplicaţii  

suport pentru e-servicii pot fi menţionate în acest 
context. În primul rând, persoanele care intră în 
legătură prin Internet  pentru realizarea unor 
tranzacţii şi acţiuni specifice domeniului (comerţ 
electronic, aplicaţii de învăţământ distant, tele-
working, telemedicină etc.) nu se cunosc în prealabil 
sau nu se află într-o întâlnire directă, fizică. Este 
cazul, de exemplu, al unor cumpărături on-line, de 
pe site-uri comerciale, unde cumpărătorul conectat 
comandă produse/servicii şi plăteşte. În acelaşi timp, 
anumite portaluri pe Internet destinate unor 
tranzacţii industriale oferă servicii on-line care cer o 
angajare contractuală imediată. În al doilea rând, în 
Internet circulaţia informaţiilor se face liber, fără un 
control şi o cenzură restrictive. De aici rezultă însă şi 
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pericolul interceptării acestora, modificării sau 
falsificării datelor transmise, de exemplu din 
contractele de natură confidenţială sau strategică 
dintre companii (organizaţii). Dezvoltarea Internetului 
în ultimii ani a fost puternic stimulată de perspectiva 
realizării de afaceri on-line, de avantajele 
implementării unor aplicaţii practice în domenii din 
cele mai diverse, de la administraţia publică centrală 
şi locală până la învăţământ, medicină, cercetarea 
ştiinţifică etc. Până şi cele mai banale tranzacţii se 
pot desfăşura prin Internet. Acesta va face să cadă 
barierele fizice existente până acum în calea 
comunicării. În acest context extrem de dinamic, 
asigurarea securităţii tranzacţiilor prin Internet 
constituie cea mai importantă provocare ce stă în 
faţa acestor tipuri de aplicaţii (de e-commerce, e-
health, e-government, e-learning, e-work). 

Pentru majoritatea organizaţiilor, interesul în 
ceea ce priveşte securitatea informatică este 
proporţional cu modul în care sunt percepute 

ameninţările şi vulnerabilităţile sistemelor de calcul. 

Administratorii de sistem şi factorii de decizie trebuie 
să înţeleagă pericolele existente din punct de vedere 

al securităţii informatice, care ar fi riscul şi costul 
unei probleme apărute în acest domeniu, precum şi 

tipul de acţiuni pe care ar trebui să le întreprindă. O 
ameninţare la adresa unui sistem informatic poate fi 
o persoană, un program sau un eveniment care pot 
cauza pagube sau distrugeri în sistem. Vulnera-
bilităţile sunt slăbiciuni ale sistemului ce pot fi 

exploatate de o ameninţare. De exemplu, accesul 
neautorizat la resursele sistemului poate fi obţinut de 

o persoană externă prin ghicirea unei parole. 
Vulnerabilitatea exploatată în acest caz este 

alegerea unei parole slabe de către utilizatorii 
legitimi ai sistemului. Reducerea sau eliminarea 
vulnerabilităţilor existente poate reduce sau elimina 

riscul ameninţărilor. Un serviciu de securitate este 
o colecţie de mecanisme de securitate şi 
proceduri care ajută la protejarea sistemului 

împotriva unor ameninţări. De exemplu, serviciile 

de autentificare ajută la protejarea sistemului 

împotriva accesului neautorizat la resurse prin 
identificarea utilizatorilor care cer accesul în sistem. 

Serviciile de integritate şi confidenţialitate a datelor 

ajută la protejarea informaţiilor confidenţiale din 
cadrul sistemului. Puterea unui serviciu de securitate 

este dată de robusteţea mecanismelor şi 
procedurilor din care este acesta compus.  

Preocupările pentru securitatea reţelelor şi a 

sistemelor informatice folosite ca suport pentru 

aplicaţii de e-health, e-commerce, e-learning, e-

government, pornind de la cerinţele pentru 

protejarea tranzacţiilor on-line, au crescut direct 

proporţional cu creşterea numărului de utilizatori ai 

reţelelor şi cu valoarea tranzacţiilor efectuate. 

Nevoia de securitate a atins un punct critic, 

reprezentând o cerinţă esenţială pentru aplicaţii 

realizate prin Internet, în domenii sensibile cum sunt 

cele medical, al tranzacţiilor comerciale etc. 

2. Principii generale în managementul 
fraudelor electronice 

2.1. Concepte şi abordări pentru protejarea 
informaţiilor confidenţiale 

În cele ce urmează vor fi prezentate o serie de 

concepte şi principii generale  care trebuie luate în 

considerare pentru implementarea unor politici 

eficiente capabile să combată, dar mai ales să 

prevină fraudele şi, mai general vorbind, incidentele 

de securitate care pot afecta funcţionarea sistemelor 

informatice şi de comunicaţii. 

Înregistrări de încredere 

Caracteristici ale înregistrărilor de încredere  
Fiabilitatea, autenticitatea, integritatea şi 

utilizabilitatea sunt caracteristicile utilizate pentru a 

descrie nivelul de încredere în informaţiile transmise în 

cadrul unor aplicaţii cum ar fi cele de e-commerce,  
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e-health, e-government, e-learning şi e-work, descriere 

făcută din perspectiva managementului înregistrărilor. 

Fiabilitatea: O înregistrare fiabilă este una al cărei 

conţinut poate fi de încredere ca o reprezentare 

completă şi precisă a tranzacţiilor, activităţilor sau 

faptelor pe care acestea le desemnează. 

Autenticitatea: O înregistrare autentică este una 

dovedită a fi ceea ce se presupune a fi şi care a fost 

creată sau transmisă de persoana presupusă de la 

început ca fiind la originea respectivei înregistrări. 

Pentru a demonstra autenticitatea înregistrărilor, este 

necesar să se implementeze şi să se documenteze 

politici şi proceduri care să controleze crearea, 

transmiterea, primirea şi întreţinerea înregistrărilor de 

date, pentru a verifica faptul că autorii înregistrărilor 

sunt autorizaţi şi identificaţi şi, de asemenea, pentru a 

asigura că înregistrările sunt protejate împotriva 

accesărilor neautorizate. Integritatea: Integritatea unei 

înregistrări se referă la faptul că aceasta trebuie să 

rămână completă şi nemodificată. Este necesar ca o 

înregistrare să fie protejată împotriva încercărilor 

neautorizate de modificare (din partea unor entităţi 

care nu deţin permisiuni în acest sens). Un alt aspect 

se referă la integritatea structurală a înregistrării. 

Structura unei înregistrări (deci formatul său fizic şi 

logic, precum şi relaţiile dintre elementele de date 

conţinute) ar trebui să rămână, de asemenea, intactă 

fizic şi logic. Utilizabilitatea: O înregistrare utilizabilă 

este una care poate fi localizată, regăsită, prezentată şi 

interpretată. Pe parcursul oricărei încercări ulterioare 

de regăsire şi utilizare, înregistrarea trebuie să poată fi 

accesată şi utilizată în orice tranzacţie din cadrul unor 

aplicaţii cum sunt cele de e-commerce, e-health, e-

government, e-learning şi e-work. 

Abordări pentru menţinerea în timp a 
caracterului „de încredere” al înregistrărilor 
semnate electronic 

O abordare ar fi aceea de a se menţine o 
documentare adecvată privitoare la validitatea 

înregistrărilor. Aceasta necesită reţinerea informaţiilor 
de context pentru documente, în locaţia şi la momentul 
în care înregistrarea a fost semnată electronic, 
împreună cu înregistrarea semnată electronic. 
Informaţia suplimentară de context trebuie menţinută 
atât timp cât este menţinută şi înregistrarea semnată 
electronic. În acest fel se poate proteja validitatea 
semnăturii şi se poate păstra caracterul adecvat al al 
cerinţelor de documentare prin reţinerea informaţiilor 
contextuale referitoare la validitatea semnăturii 
electronice de la momentul când înregistrarea a fost 
semnată. O altă abordare se bazează pe asigurarea 
capabilităţii de a revalida semnături digitale. Informaţia 
necesară pentru revalidare (cheia publică utilizată 
pentru validarea iniţială a semnăturii, certificatul asociat 
cu acea cheie, precum şi lista de revocare a 
certificatelor de la autoritatea de certificare 
corespunzând momentului semnăturii iniţiale) trebuie 
să fie reţinută atât timp cât este reţinută şi înregistrarea 
semnată digital. 

Non-repudierea 
Indiferent de abordare, anumite forme de servicii 

de non-repudiere trebuie implementate pentru a se 
proteja fiabilitatea, autenticitatea, integritatea şi 
utilizabilitatea, ca şi confidenţialitatea, dar şi pentru a 
legitima utilizarea informaţiilor semnate electronic. 
Non-repudierea este unul dintre serviciile de 
securitate esenţiale în mediile informatice, fiind larg 
utilizat în sistemele de schimb de mesaje şi mai ales 
în aplicaţiile de comerţ electronic. Serviciile de non-
repudiere asigură dovada incontestabilă că o 
anumită acţiune (tranzacţie) a avut loc. În esenţă, 
serviciul de non-repudiere protejează una dintre 
părţile implicate într-o tranzacţie împotriva refuzului 
celeilalte părţi de a recunoaşte o anumită acţiune pe 
care a efectuat-o. Există modele multiple pentru 
implementarea serviciilor de non-repudiere. Un 
posibil cadru de lucru îl constituie modelul de non-
repudiere al ISO (International Organization for 
Standardization)-„Non-repudiation-Part 1: General 
Model, ISO/IEC JTC1/SC27 N1503, Nov. 1996”; 
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„Non-repudiation – Part 2: Using symmetric 
techniques, ISO/IEC JTC1/SC27 N1505, Nov. 

1996”). O schemă sintetică bazată pe acest model 
este reprezentată în figura 1. 

 
Fig. 1. Model teoretic pentru implementarea unor servicii de non-repudiere de bază. 

2.2. Identificarea riscurilor şi răspunsul  
la fraude electronice 

La modul general, fraudele implică utilizarea unor 
metode incorecte sau neautorizate pentru a obţine 

anumite avantaje faţă de alţi parteneri, utilizatori, 
beneficiari ai anumitor servicii ş.a.m.d. 

Circumstanţele în care fraudele (şi, în context, 

fraudele electronice, în aplicaţii bazate pe Internet 
aşa cum sunt şi cele de e-commerce, e-health, e-

government, e-learning şi e-work) apar pot fi foarte 
diverse. Unele dintre acestea includ: fraude în 

aplicaţii de comerţ electronic, fraude în aplicaţiile de 
nivel guvernamental (în sisteme de e-government), 
fraude cu efecte asupra consumatorilor individuali, 
fraude care afectează drepturile de proprietate 

intelectuală, fraude care afectează companiile de 

asigurări, fraude în sistemele de sănătate (asociate 
cu atacuri la adresa sistemelor suport pentru aplicaţii 

de e-health, de exemplu), fraude cu cărţi de credit 
falsificate (legate până la urmă tot de aplicaţiile de 
comerţ electronic), ş.a.m.d. 

În contextul expansiunii tehnologiilor informatice 

şi de comunicaţii, beneficiile acestora nu ar trebui să 

ascundă şi potenţialul pentru realizarea de fraude 

electronice la scară mare, fraude care să afecteze 

sistemele suport pentru aplicaţii de e-commerce,  

e-health, e-government, e-learning şi e-work. 

Beneficiile enorme aduse de aceste tehnologii 

utilizatorilor furnizează şi pentru infractorii cibernetici 

oportunităţi multiple. Astfel, aceştia devin capabili: 

să comunice unul cu altul în secret; să îşi ascundă 

adevăratele identităţi pentru a evita detecţia şi 

pentru a penetra sisteme informatice la distanţă; să 

falsifice şi să altereze documente cu regim privat; să 

manipuleze sistemele de plată electronică pentru a 

obţine ilegal fonduri. 
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1. Mecanisme ale fraudelor electronice 

Fraude care implică sisteme de plăţi bazate 
pe hârtie: Atunci când bunuri şi servicii sunt 

obţinute efectiv on-line, dar totuşi sunt plătite 

utilizând instrumente de plată bazate pe hârtie (cum 

ar fi ordine de plată, cecuri ş.a.), fraudele se pot 

realiza la fel ca în trecut. Vulnerabilităţile sunt legate 

în principal de utilizatori individuali ce folosesc 

conturi deschise folosind detalii de identificare false, 

de situaţii de depăşire a balanţei creditului sau chiar 

de falsificarea sau alterarea unor instrumente de 

plată ca atare. În condiţiile în care este o presiune 

pentru efectuarea cât mai rapidă a tranzacţiilor 

electronice, vânzătorii ar putea dori să nu mai 

aştepte ca informaţiile introduse să fie şterse sau să 

se efectueze verificări de autenticitate înainte de 

autorizarea distribuirii de bunuri sau furnizării de 

servicii, prin urmare deschizând calea unor 

potenţiale fraude. La rândul lor, clienţii ar putea 

trimite informaţii specifice unui cec unui vânzător 

despre care nu deţin informaţii independente, care 

poate fi localizat într-o ţară străină. 

Fraude implicând sisteme de debit direct: 
Plăţile on-line se pot efectua prin debit direct, caz în 

care sumele de bani sunt transferate direct din 

contul plătitorului la banca destinaţie, sau prin 

intermediul unui instrument de transfer în care un 

client poate solicita băncii sale să debiteze din 

contul său o sumă care este electronic creditată 

pentru alt cont. Pentru ca astfel de tranzacţii să aibă 

loc, anumiţi paşi preliminari trebuie efectuaţi de către 

părţile implicate, incluzând schimbul de detalii 

despre conturi şi realizarea a diverse verificări de 

identificare. Din punctul de vedere al cumpărătorului, 

un element de risc apare dacă fondurile sunt 

transferate înainte ca bunurile să sosească sau ca 

serviciul să fie efectiv furnizat. Din punctul de vedere 

al vânzătorului, este necesar ca fondurile să 

sosească înainte ca bunurile să fie livrate sau ca 

serviciul să fie furnizat. Principalul mijloc de protecţie 

împotriva unor astfel de fraude solicită comercianţilor 

să adopte paşi adecvaţi pentru autentificarea detaliilor 

de cont furnizate de către cumpărător şi să se asigure 

că fondurile corespunzătoare sunt ţinute în cont pentru 

a acoperi operaţia de cumpărare. Obţinerea 

autorizaţiei de la o instituţie financiară este primul pas 

în prevenirea fraudelor. 

Fraude implicând sisteme electronice de 
transfer de fonduri: Au fost dezvoltate diverse 

sisteme pentru a permite clienţilor, băncilor şi 

comercianţilor să comunice în mod securizat unul cu 

celălalt. Respectivele sisteme electronice de transfer 

de fonduri au devenit deja operaţionale ca substitute 

pentru tranzacţiile prin cecuri bazate pe hârtie, şi 

aceste sisteme pot fi adaptate pentru utilizarea în 

tranzacţii realizate prin Internet. Totuşi, aceste 

sisteme creează un serios risc de securitate dacă nu 

se implementează proceduri adecvate pentru 

verificarea disponibilităţii fondurilor care ar trebui 

transferate sau pentru un control riguros al accesului 

la conturi. În plus, există posibilitatea manipulării şi 

interceptării informaţiilor transmise prin reţea „în 

clar” (în formă necriptată). De aceea, pentru a 

securiza operaţiunile de transferuri electronice de 

fonduri, datele sunt de regulă criptate folosind 

algoritmi care codează mesajele transmise. La 

destinaţia legitimă ele vor fi decodate folosind chei 

cunoscute doar de către transmiţător şi receptor. 

Riscul major asociat cu un astfel de sistem constă în 

posibilitatea ca respectivele chei de criptare să fie 

interceptate, în care caz datele din cadrul sistemului 

ar putea fi dezvăluite sau manipulate. Majoritatea 

fraudelor pe scară largă la transferurile electronice 

de fonduri au implicat interceptarea sau alterarea 

mesajelor electronice transmise de la calculatoarele 

instituţiilor financiare. Pentru a îmbunătăţi securitatea 

tranzacţiilor bazate pe cărţi de credit şi realizate prin 
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Internet, diferite companii au proiectat sisteme care 

să asigure că identitatea părţilor contractante poate 

fi autentificată şi că vânzătorii sunt capabili să 

determine dacă un client deţine în mod real fondurile 

necesare pentru a putea realiza tranzacţia. Microsoft 

şi Visa, de exemplu, au dezvoltat un protocol pentru 

plăţi electronice numit SET (Secure Electronic 

Transactions) care foloseşte criptarea cu chei 

publice pentru a proteja datele împotriva tentativelor 

de compromitere sau corupere a acestora. 

Semnăturile digitale sunt folosite, de asemenea, 

pentru a autentifica fiecare dintre părţile implicate. 

Informaţiile despre conturi sunt criptate înainte de 

transmisie, cheile de decriptare fiind protejate în 

mod separat. Principalele riscuri de securitate 

asociate cu aceste sisteme sunt legate de 

posibilitatea ca aceste chei private de criptare să fie 

furate sau utilizate fără autorizaţie de către persoane 

care le-au obţinut în mod nelegitim. Cel mai uşor 

mod de a se realiza acest lucru ar fi transmiterea 

unei false dovezi de identificare către Autorităţile de 

Înregistrare atunci când se obţine o pereche cheie 

public-privată. 

Fraude implicând sisteme bazate pe carduri: 
În prezent, plăţile efectuate folosind smart carduri 

pot lua o varietate de forme. Însă există şi riscuri 

aferente acestora. Principalul risc de securitate 

asociat cu smart cardurile este determinat de modul 

în care datele sunt criptate. Mecanismul de criptare 

utilizat poate fi spart dacă anumite tipuri de erori au 

apărut la nivelul cardului. Unele defecte de 

proiectare sau din fabricaţie pot spori riscurile de 

spargere a mecanismelor de protecţie prin criptare. 

Fraude implicând „cash” electronic (şi 

tranzacţiile bazate pe portofel electronic): Sunt în 

curs de dezvoltare variate sisteme care vor permite 

efectuarea de tranzacţii în mod securizat prin 

Internet folosind „cash” electronic, sau elemente de 

valoare care sunt înregistrate digital pe calculatoare. 

Ele trebuie să folosească mecanisme de criptare 

eficiente, şi de regulă se bazează pe criptarea cu 

chei publice. 

Fraude legate de identitate: Progresele în 

comerţul electronic au creat premize pentru noi forme 

de acţiuni ilegale şi frauduloase, puţin probabil să fie 

întâlnite în sistemele tranzacţionale tradiţionale. Spre 

exemplu, mulţi consumatori întâmpină mari dificultăţi în 

a-şi identifica partenerii de afaceri (sau de tranzacţii 

realizate prin Internet). Unii comercianţi recurg în mod 

intenţionat la mascarea (ascunderea) identităţilor lor 

reale tocmai pentru a preveni posibilele fraude în 

tranzacţiile electronice. În practică, tehnologiile Internet 

asigură utilizatorilor instrumente relativ simple pentru 

mascarea (ascunderea) identităţilor reale ale acestora. 

Adresele de Internet, de poştă electronică, spre 

exemplu, pot fi uşor manipulate pentru a include detalii 

care nu sunt reale, sau sursa mesajului poate fi făcută 

anonimă sau modificată astfel încât mesajul să apară 

ca provenind de la un alt utilizator. 

2. Tipuri de fraude electronice 

Există 3 tipuri principale  de fraude mai des 

întâlnite în aplicaţiile bazate pe trazacţii electronice. 

Primul tip este acela în care o anumită entitate 

pretinde că vinde ceva ce nu deţine cu adevărat, dar 

pentru care solicită plata în avans. Un al doilea tip 

conduce la livrarea de bunuri sau servicii care sunt 

în realitate de o calitate inferioară celei pentru care 

s-a plătit. Un al treilea tip de fraudă se manifestă 

prin acţiuni de convingere a clienţilor să 

achiziţioneze ceva ce ei nu doresc cu adevărat, prin 

intermediul unor tehnici de marketing şi de 

promovare foarte agresive. 

3. Răspunsul la fraude electronice 

În ceea ce priveşte răspunsul la fraudele 

electronice, 3 abordări general recunoscute sunt 
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avute în vedere. Prima abordare se bazează pe 

construirea unui cadru legal adecvat, deci pe 

reglementarea legislativă a răspunsului la acţiuni 

frauduloase realizate pe cale electronică. Problema 

este încă larg dezbătută, fiindcă se pun probleme de 

transparenţă şi de protecţia confidenţialităţii 

utilizatorilor. A doua abordare urmăreşte elaborarea 

unor coduri clare de practică pentru aplicaţiile 

bazate pe tranzacţii electronice. Sunt vizate aspecte 

cum ar fi cele referitoare la conţinutul de date ce 

poate fi transmis în cursul tranzacţiilor, la serviciile 

de certificare pentru protejarea acestor date şi 

garantarea autenticităţii lor. A treia abordare 

urmăreşte adoptarea unor strategii preventive. 

Acestea au în vedere elaborarea unor recomandări 

şi politici de control al tentativelor de fraudă 

electronică în special prin utilizarea unor tehnologii 

eficiente de securitate informatică. În acest context, 

adoptarea unor politici clare de control al tentativelor 

de fraudă în interiorul organizaţiilor reprezintă un 

principiu esenţial pentru prevenirea şi limitarea 

efectelor fraudelor în aplicaţii care implică transferul 

de date sensibile, a căror dezvăluire poate avea 

consecinţe serioase pe scară mai largă, aşa cum 

sunt şi aplicaţiile de e-commerce, e-health, e-

government, e-learning şi e-work. Stabilirea unor 

principii referitoare, de exemplu, la utilizarea etică a 

tehnologiilor informatice şi la modul de reacţie la 

anumite tipuri de fraude sunt, de asemenea, 

esenţiale pentru succesul unor aplicaţii cum sunt 

cele menţionate anterior. De o importanţă particulară 

este necesitatea de a dezvolta politici specifice de 

securitate informatică împreună cu recomandări 

adecvate pentru raportarea utilizării în scopuri rău 

intenţionate a tehnologiilor informatice şi de 

comunicaţii. Astfel de politici trebuie să aibă în 

vedere comportamentul on-line specific al angajaţilor 

instituţiilor sau organizaţiilor implicate în aceste 

aplicaţii, vizând de exemplu aspecte practice cum ar 

fi nivelul de securitate pe care îl asigură sistemele 

de autentificare a utilizatorilor (prin parole, ş.a.), 

accesul la şi utilizarea sistemelor de calcul 

organizaţionale în scopuri private, utilizarea 

serviciilor de poştă electronică în scopuri personale, 

descărcarea de software de pe Internet, sau 

utilizarea unor materiale care implică probleme de 

drepturi de autor. 

2.3. Principii generale pentru autentificarea 
electronică 

Este vorba despre o serie de principii care 

privesc procesul de autentificare electronică în 

sensul cel mai larg, acoperind aspecte de politică 

(strategie) precum şi consideraţii tehnice şi legale. 
Autentificarea se referă la un proces prin care 

se atestă atributele participanţilor la o sesiune de 

comunicaţie electronică sau integritatea datelor 

transferate. Autentificarea electronică urmăreşte 

promovarea încrederii în cadrul activităţilor specifice 

aplicaţiilor realizate prin comunicaţii electronice. 

Participanţii la sesiune sunt asiguraţi că celelalte 

entităţi s-au autentificat folosind diferite tehnologii, şi 

că aceştia sunt de încredere; de asemenea, se 

urmăreşte asigurarea de suport pentru integritatea 

datelor care urmează să fie transmise. De regulă, 

tehnologiile utilizate se bazează pe metode 

criptografice. 

În acest context, atributele desemnează toate 

informaţiile relevante referitoare la identitatea, 

privilegiile sau drepturile unui participant sau ale 

unei alte entităţi autentificate. Acţiunea de 

autentificare depinde de o anumită activitate 

anterioară care autorizează participanţii, în funcţie 

de prezentarea de către aceştia a anumitor atribute 

specificate. Aceste atribute pot fi inerente (cum ar fi 

identitatea) sau alocate (de exemplu, privilegiul sau 
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dreptul de a fi parte într-o anumită tranzacţie). 

Procesul de autorizare este în responsabilitatea 

unei autorităţi speciale. 

1. Principiul responsabilităţii participanţilor 

Participanţii la un proces de autentificare 
trebuie să fie atenţi la funcţiile pe care le realizează 
şi la responsabilităţile asociate cu aceste funcţii. 
Responsabilităţile participanţilor sunt proporţionale 
cu nivelul de cunoştinţe şi de control pe care 
aceştia le pot avea şi le pot exercita. 

Toţi participanţii trebuie să acţioneze prudent şi 

să urmeze paşii necesari pentru a se informa în 

legătură cu natura procesului de autentificare, 

inclusiv despre cerinţele şi limitările acestuia, în 

scopul protejării informaţiilor asociate cu acest 

proces, şi pentru  a gestiona în mod adecvat 

riscurile la care sunt expuşi. În plus, participanţii 

acceptă responsabilităţi specifice în conformitate cu 

rolurile sau funcţiile pe care aceştia trebuie să le 

realizeze, cum ar fi: 

• Administrare: Administratorul este responsabil 

pentru urmărirea procesului de autentificare şi cu 

deosebire a măsurilor de încredere astfel încât 

ceilalţi participanţi să aibă încredere în validitatea 

atributelor pretinse. 

• Specificare: Participantul este responsabil 

pentru alegerea unui anumit sistem cum ar fi 

infrastructura de autentificare sau a unui proces care 

satisface cerinţele de securitate, în acord şi cu 

prevederi legale şi de strategie  asociate cu tipurile 

de tranzacţii care trebuie efectuate. 

• Utilizator final: Responsabilitea utilizatorilor 

finali de a se informa în legătură cu procesul de 

autentificare este limitată de extinderea informaţiilor 

transmise „în clar”. Responsabilitatea utilizatorilor 

finali de a proteja informaţiile referitoare la procesul 

de autentificare poate fi limitată prin obligaţii legale 

sau contractuale. 

2. Managementul riscurilor 

Riscurile asociate proceselor de autentificare 
electronică trebuie să fie identificate, evaluate şi 
abordate într-un mod rezonabil, corect şi eficient. 

Responsabilităţile participanţilor în ceea ce 

priveşte managementul riscurilor sunt proporţionale 

cu nivelul de cunoştinţe şi de control pe care fiecare 

participant le poate deţine şi exercita. Se admite că 

posibilitatea participanţilor de a identifica, evalua şi 

gestiona riscurile variază substanţial.  

Riscurile trebuie să fie identificate cât mai bine 

posibil. Acestea pot viza probleme de ordin financiar 

cauzate de funcţionarea defectuoasă a sistemelor, 

sau probleme cauzate în mod direct de pierderea 

confidenţialităţii datelor, de atacuri prin furt de 

identitate etc. 

Se impune o evaluare riguroasă a riscurilor şi a 

potenţialului impact al atacurilor care exploatează 

vulnerabilităţile sistemelor. 

3. Securitatea 

Toţi participanţii ar trebui să fie responsabili 
cu aplicarea măsurilor de securitate, dar 
proporţional cu rolurile pe care aceştia le deţin 
în cadrul tranzacţiilor. Toţi participanţii trebuie 
să contribuie la prevenirea atacurilor prin 
aplicarea în practică a măsurilor de securitate 
recomandate. 

Se urmăreşte diminuarea  sau minimizarea 

riscurilor inerente în procesul de partajare a 

informaţiilor. Toţi participanţii trebuie să fie conştienţi 

de riscurile de securitate, să cunoască sursele de 

ameninţare şi vulnerabilităţile sistemelor, precum şi 

metodele de protecţie. Informaţiile despre riscurile, 

vulnerabilităţile şi ameninţările cunoscute trebuie 

partajate între participanţi. Măsurile de securitate 

trebuie să fie proporţionale cu nivelul riscurilor dar şi 

în acord cu drepturile participanţilor. 
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4. Caracterul privat 

Toate organizaţiile implicate în proiectarea 
sau operarea mecanismelor de autentificare 
trebuie să se conformeze unor standarde de 
protecţie a datelor care să fie în acord cu 
practicile relevante în domeniu şi cu norme 
legale specifice. În particular, colectarea, 
utilizarea şi dezvăluirea de informaţii cu caracter 
personal ar trebui minimizate. 

Procesul de autentificare bazat pe identitate 
poate să nu fie conform cu cerinţele de 

confidenţialitate. De exemplu, o metodă mai 

puternică de autentificare poate impune colectarea 
şi compararea mai multor informaţii personale. 

Totuşi, minimizarea acţiunilor de colectare, utilizare 
şi dezvăluire a informaţiilor personale în contextul 

procesului de autentificare este fundamentală pentru 
menţinerea unui nivel adecvat de încredere în 

caracterul privat al informaţiilor vehiculate prin 
mediul de reţea. Metodele de protecţie a 

confidenţialităţii şi a caracterului privat pot contribui 

la sporirea încrederii în procesele de autentificare. 

3. Managementul fraudelor electronice în 
aplicaţii 

3.1. Managementul fraudelor în aplicaţii de 
comerţ electronic 

În aplicaţiile de e-commerce, fraudele apar ca 

rezultat al 3 factori: existenţa unor infractori motivaţi, 

disponibilitatea unor ţinte accesibile şi absenţa unor 

măsuri de protecţie adecvate. 

Creşterea numărului de entităţi implicate în 

tranzacţii specifice aplicaţiilor de comerţ electronic a 

condus la sporirea disponibilităţii pentru tot mai 

multe ţinte probabile ale infractorilor cibernetici. 

Majoritatea tranzacţiilor electronice presupun şi 

vehicularea unor multiple tipuri de informaţii colaterale 

despre părţile implicate, informaţii care pot fi uşor 

interceptate de către atacatori din Internet.  

În plus, viteza cu care tranzacţiile on-line se 

desfăşoară facilitează şi fraudele, deoarece în multe 

cazuri părţile implicate în tranzacţii nu dispun de 

timpul necesar pentru a reflecta asupra condiţiilor şi 

termenilor propuşi în cadrul respectivelor tranzacţii 

comerciale prin Internet. Aceştia nu pot verifica nici 

identitatea reală a presupuşilor parteneri, ceea ce 

constituie o altă vulnerabilitate şi o premiză pentru 

acţiuni frauduloase. Unele metode de control 

implementate la nivel organizaţional pentru a 

preveni fraudele nu se pot totuşi aplica pentru 

tranzacţiile on-line (realizate prin Internet), în care 

acordurile trebuie încheiate rapid iar plăţile trebuie 

efectuate cvasi-instantaneu (prin transferuri de 

fonduri prin mijloace electronice). 

Tehnologiile suport pentru sistemele de e-com-

merce asigură multiple posibilităţi şi pentru cei care 

doresc să obţină foloase necuvenite prin acţiuni 

frauduloase asupra sistemelor informatice şi de 

comunicaţii care susţin aplicaţiile de comerţ 

electronic. Prin urmare, elaborarea unor strategii 

eficiente de management al fraudelor, de prevenire 

şi limitare a efectelor acestora, este o prioritate 

pentru organizaţiile implicate în realizarea de 

tranzacţii electronice pentru aplicaţii de e-commerce. 

Politici adecvate de control şi management al 

fraudelor trebuie adoptate pe scară largă atât în 

sectorul public, cât şi în cel privat. Din perspectivă 

tehnologică, o gamă largă de soluţii au fost proiectate 

şi introduse în scopul reducerii riscurilor de fraude 

electronice pentru tranzacţiile comerciale realizate prin 

Internet (în aplicaţii de comerţ electronic). 

În ceea ce priveşte securitatea echipamentelor 

(hardware), acestea trebuie protejate astfel încât să 

se restricţioneze accesul la resursele informaţionale 

stocate, eventual prin firewall sau alte dispozitive, în 

scopul prevenirii unor intruziuni capabile să conducă 

la fraude electronice cu consecinţe serioase pentru 

instituţiile financiare sau firmele implicate. 
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Autentificarea utilizatorilor trebuie implementată 

astfel încât să reducă la minim riscul fraudelor legate 

de identitate (prin furt de identitate, mascarea 

identităţii, etc.). Cât timp procedurile de autentificare 

sunt ineficiente, atacatorii pot evita responsabilitatea 

pentru acţiunile lor, iar probabilitatea unor fraude în 

sistemele de comerţ electronic rămâne ridicată.  

În principiu, metodele de identificare/autentificare 

folosite în sistemele actuale de e-commerce sunt de 

3 tipuri principale: sisteme de identificare bazate pe 

cunoştinţe, metode de autentificare biometrice şi 

metode bazate pe „jetoane” („token”-uri). 

Sistemele de identificare bazate pe cunoştinţe 

sunt predispuse la multiple riscuri şi trebuie serios 

protejate. Cum majoritatea sistemelor de plată on-

line necesită utilizarea unor PIN-uri (Personal 

Identification Number) sau parole pentru ca 

utilizatorii să obţine accesul la resursele informatice, 

protecţia acestor date de acces reprezintă prima şi 

cea mai evidentă strategie de prevenire a fraudelor. 

Parolele sunt adesea utilizate în mod inadecvat şi 

pot fi ghicite cu uşurinţă, mai ales dacă nu au fost 

alese cu atenţie, respectând anumite reguli în 

măsură să reducă probabilitatea de a fi ghicite. 

Unele sisteme impun, ca măsură suplimentară de 

protecţie, schimbarea periodică a parolelor, sau 

chiar utilizarea unor parole de singură folosinţă, în 

sensul că la următoarea utilizare a sistemului se 

generează o nouă parolă pentru realizarea 

tranzacţiei comerciale prin Internet, parolă diferită de 

cea utilizată în cadrul sesiunii precedente. 

Metodele de autentificare biometrică devin de un 

interes sporit deoarece aparent ele oferă un nivel de 

integritate mai ridicat, în comparaţie cu sistemele de 

identificare bazate pe cunoştinţe şi cu cele bazate 

pe jetoane (dispozitive dedicate pentru controlul 

accesului). Se preconizează ca în viitor tehnologiile 

de autentificare bazate pe metode biometrice să 

asigure un nivel mai ridicat de securitate, deşi 

problemele de confidenţialitate şi de protecţie a 

caracterului privat vor continua să rămână în atenţie. 

Deja există o varietate de sisteme care exploatează 

particularităţi fizice proprii ale indivizilor pentru a 

realiza o autentificare mai sigură. Identificatorii 

biometrici comuni în prezent includ amprentele 

degetelor, patern-uri vocale, patern-uri de tastare, 

imagini retiniene, caracteristici faciale. De exemplu, 

sistemele de identificare bazate pe amprente sunt 

utilizate pentru a restricţiona accesul la tastaturi sau 

atunci când se foloseşte un mouse. Un dezavantaj 

este acela că deşi astfel de sisteme oferă nivele de 

securitate mai ridicate decât cele realizate de 

sistemele bazate pe parolă, ele sunt încă destul de 

costisitoare pentru a fi utilizate pe o scară largă. În 

plus, se ridică problema confidenţialităţii şi a 

protecţiei caracterului privat al informaţiilor 

personale stocate în reţelele de calculatoare. 

În ceea ce priveşte securitatea sistemelor bazate 

pe semnătură digitală, trebuie remarcat faptul că 

sistemele de criptare cu chei publice reprezintă una 

dintre cele mai eficiente abordări pentru a permite 

realizarea în condiţii mai sigure a tranzacţiilor de 

comerţ electronic prin Internet. 

Fraudele în aplicaţiile de comerţ electronic 

trebuie prevenite sau, dacă tot au apărut, trebuie să 

fie detectate rapid pentru a li se limita pe cât posibil 

consecinţele. Dacă nu este posibil să se prevină 

100% acţiunile frauduloase on-line, cel puţin poate fi 

posibil ca prin intermediul unor soluţii software de 

detecţie să se identifice prezenţa unor acţiuni 

tranzacţionale frauduloase, şi aceasta tocmai pentru 

a reduce potenţialele pierderi cauzate de astfel de 

fraude. Diferite firme dezvoltă soluţii software 

dedicate utilizate în prevenirea fraudelor electronice. 

O altă modalitate în care fraudele pot fi detectate 

se bazează pe monitorizarea activităţii pe Internet a 

angajaţilor companiilor. Utilizarea sistemelor de 

calcul de către angajaţi, şi mai ales activităţile on-
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line ale acestora, pot fi monitorizate prin soluţii 

software care „jurnalizează” (ţin evidenţa pentru) 

respectivele activităţi. De asemenea, filtrarea 

accesului către exterior (prin politici adecvate la nivel 

de firewall, de exemplu) poate preveni sau limita 

tentativele de fraudă prin Internet. 

3.2. Managementul fraudelor în aplicaţii  
de e-health 

Una dintre problemele care se ridică în cazul 

aplicaţiilor de e-health este aceea a obţinerii ilegale 

(sau nefundamentate corespunzător) de fonduri de 

la societăţile de asigurare medicală de către furnizori 

de servicii de sănătate şi angajaţii acestora, dar şi 

de către utilizatori/beneficiari individuali ai serviciilor 

de sănătate, persoane cu intenţii rău voitoare care 

doresc să obţină avantaje în mod fraudulos. Multe 

dintre entităţile care solicită în mod fraudulos 

rambursarea unor pretinse servicii de sănătate de 

care ar fi beneficiat invocă diverse situaţii mai greu 

de verificat în practică, cum ar fi invocarea mai 

multor servicii decât au fost folosite în mod real, 

obţinerea neautorizată de medicamente cu regim 

special prin efectuarea unor comenzi on-line şi în 

condiţiile în care nu se poate verifica existenţa unei 

prescripţii adecvate. 

Sistemele electronice de plată a serviciilor 

medicale sunt, de asemenea, expuse unor riscuri de 

securitate care le fac vulnerabile la diverse activităţi 

frauduloase. De aceea, pentru ca furnizorii de 

servicii medicale şi pacienţii să poată comunica în 

mod securizat cu societăţile de asigurări de 

sănătate, trebuie îndeplinite anumite condiţii, şi 

anume: comunicaţiile să se realizeze între entităţi 

care să fie identificabile (prin mecanisme de 

autentificare implementate în mod adecvat), 

comunicaţiile care implică transferul de date 

sensibile (informaţii personale ale utilizatorilor, date 

medicale de pacient, rezultatele unor examinări de 

laborator ş.a.) să nu poată fi interceptate de către 

terţi şi, nu în ultimul rând, conţinutul datelor să nu 

poată fi modificat după ce acestea au fost transmise. 

Una dintre cele mai des utilizate metode de 
iniţiere a unor atacuri inclusiv asupra sistemelor de 
e-health constă în crearea şi utilizarea de identităţi 
false. Prin intermediul lor, persoanele rău 
intenţionate pot transmite documente de invocare a 
unor servicii inexistente şi de efectuare a unor plăţi 
pentru servicii medicale de care în realitate nu au 
beneficiat. Pe de altă parte, prin falsificarea 
identităţii şi obţinerea neautorizată a unor privilegii 
de acces la resursele informatice ale spitalelor şi 
altor tipuri de instituţii din domeniul sănătăţii, intruşii 
pot avea acces la informaţii sensibile, a căror 
dezvăluire prezintă un impact social în legătură cu 
persoanele la care se referă respectivele date. 

Şi în cazul aplicaţiilor de e-health, strategiiile de 
securitate şi de prevenire şi limitare a fraudelor se 

bazează pe folosirea sistemelor criptografice cu chei 

publice şi a semnăturilor digitale. Evident, şi aceste 
sisteme prezintă o serie de surse de risc, de 

vulnerabilităţi de care trebui ţinut cont în elaborarea 
strategiilor de prevenire şi limitare a efectelor 

atacurilor din Internet şi ale diverselor tipuri de 
fraude care pot afecta şi sistemele  de e-health. 

Aceste surse de risc se referă la alegerea 
algoritmilor, la generarea şi distribuirea opţională a 

cheilor, la managementul cheilor şi gestiunea 

atributelor de securitate pentru entităţile implicate în 
aceste aplicaţii, la nivelele de securitate fizică, 

personală şi administrativă. 
Securizarea stocării şi distribuirii cheilor este 

esenţială pentru menţinerea încrederii în sistemele de 
e-health, contribuind şi la limitarea posibilelor fraude cu 
diverse origini. De exemplu, cheile pot fi stocate pe 
hard-diskul unui calculator cu serviciul criptografic 
activat printr-un smart card. Smart cardurile pot fi 
utilizate pentru realizarea şi menţinerea de semnături 
digitale şi pentru autentificarea identităţii unui utilizator. 
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3.3. Managementul fraudelor în aplicaţii  
de e-government 

 Sistemele suport pentru aplicaţii de e-

government necesită, la rândul lor, respectarea 

anumitor principii în măsură să asigure un nivel 

adecvat de securitate precum şi instrumente pentru 

prevenirea şi remedierea consecinţelor acţiunilor 

frauduloase. Şi aceasta în condiţiile în care atacurile 

asupra sistemelor de e-government pot avea un 

impact major pe scară foarte largă, afectând 

funcţionarea unor instituţii şi sisteme vitale de 

interes naţional. Principiile avute în vedere pot fi 

sintetizate după cum urmează:  

1. Transparenţa: Agenţiile şi organizaţiile 

guvernamentale trebuie să ia decizii adecvate 

referitoare la sistemele de autentificare pentru 

aplicaţii de e-government, într-o manieră deschisă şi 

uşor de înţeles implicând consultarea entităţilor 

implicate în funcţionarea respectivelor sisteme (în 

speţă, a celor ce asigură suportul tehnic). 

2. Managementul riscurilor: Selectarea instru-

mentelor de autentificare electronică (a metodelor 

de autentificare) trebuie să fie făcută în funcţie de 

probabilitatea şi de consecinţele riscurilor identificate. 

3. Consistenţă şi interoperabilitate: Este 

necesară o abordare consistentă în selecţia mecanis-

melor de autentificare. Agenţiile guvernamentale 

trebuie să utilizeze metode de autentificare 

interoperabile şi consistente la nivel naţional, pentru 

a răspunde într-o manieră adecvată aşteptărilor 

utilizatorilor serviciilor respective.  
4. Receptivitate şi responsabilitate: Agenţiile 

trebuie să fie receptive la cerinţele utilizatorilor 

individuali. Ele trebuie să fie responsabile pentru 

furnizarea serviciilor de e-government, să asigure 

suport adecvat pentru utilizarea respectivelor servicii 

şi să soluţioneze eventualele dispute şi dezacorduri. 

5. Încredere şi securitate: Agenţiile trebuie să 

implementeze măsuri de securitate care să asigure 

un mediu în care părţile implicate în tranzacţii să 

poată stabili relaţii de încredere. Mecanismele de 

autentificare sunt foarte utile în acest scop. 

6. Caracterul privat: Agenţiile vor colecta 

informaţii private numai dacă este necesar pentru 

procese în derulare. 

7. Opţiune: Agenţiile vor asigura utilizatorilor 

individuali capacitatea de a determina dacă doresc 

sau nu să acceseze serviciile guvernamentale prin 

metode electronice (aplicaţii de e-government). În 

măsura în care agenţiile guvernamentale aleg 

metode adecvate pentru autentificare în cazul 

serviciilor specifice de e-government pe baza 

riscurilor dar şi a cerinţelor aplicaţiilor, ele trebuie să 

îşi adapteze opţiunile în proiectarea şi 

implementarea mecanismelor de autentificare. 

8. Diversitate: Se vor avea în vedere diverse 

soluţii tehnice pentru implementarea autentificării, 

soluţii care să fie cât mai adecvate cerinţelor 

aplicaţiilor. 

În elaborarea strategiilor de management şi 

combatere a fraudelor electronice în aplicaţii de e-

government trebuie luat în considerare faptul că 

diferitele tipuri de tranzacţii din aplicaţii pot avea 

cerinţe diferite în ceea ce priveşte mecanismele de 

autentificare, în funcţie de gradul de risc şi de 

consecinţele posibilelor atacuri. Pentru diferitele 

nivele de risc se asigură soluţii adecvate, care pe de 

o parte să nu reducă eficienţa sistemelor, iar pe de 

altă parte să implementeze un mecanism adecvat 

care să protejeze eficient sistemele şi tranzacţiile 

faţă de acţiuni frauduloase. 

3.4. Managementul fraudelor în aplicaţii  
de e-learning 

În aplicaţiile de e-learning, riscurile de securitate 

şi mai ales de fraude specifice provin din faptul că 

utilizatorii (studenţi, personal în proces de instruire) 

pot accesa sisteme informatice care găzduiesc date 
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importante din puncte distante. Resursele 

informaţionale care pot fi accesate de la distanţă în 

aplicaţii de e-learning pot fi cursuri (note de curs sau 

materiale complete), subiecte ale testelor, teme de 

casă, răspunsuri la chestionarele de evaluare, 

punctajele obţinute la anumite testări. Strategiile de 

management pentru prevenirea fraudelor şi limitarea 

efectelor acestora trebuie să ia în considerare 

modificarea neautorizată a materialelor de curs 

stocate on-line şi disponibile prin accesarea unor 

website-uri de către studenţi, găsirea şi copierea 

neautorizată a răspunsurilor la problemele de 

examen, modificarea răspunsurilor la întrebări după 

expirarea timpului alocat examenelor, modificarea 

sau ştergerea răspunsurilor de către terţi 

neautorizaţi, modificarea punctajelor respectiv a 

notelor acordate, accesul neautorizat la subiectele 

testelor şi dezvăluirea acestora, distrugerea bazelor 

de date în care sunt stocate informaţiile despre 

studenţii înscrişi la anumite cursuri, atacurile de 

blocare a serviciilor (Denial of Services) care pot 

genera probleme de accesibilitate pentru serverele de 

e-learning, interceptarea informaţiilor secrete de 

conectare (ID-uri şi parole) ale profesorilor şi ale altor 

studenţi, cu utilizarea acestora în scopuri nepermise. 

Este necesar ca instituţiile de învăţământ care 

sunt incluse în aplicaţii de e-learning să aplice 

politici de securitate clare şi consistente. O astfel de 

politică trebuie să stabilească reguli referitoare la 

accesul la resursele informatice (mecanisme 

puternice de control al accesului, mecanisme de 

autorizare şi autentificare care să prevină potenţialele 

fraude). Măsurile de securitate sunt, ca şi în cazul 

celorlalte tipuri de aplicaţii, cele care privesc: 

1. Identificarea şi autentificarea: Trebuie să se 

asigure că numai utilizatorii autorizaţi (studenţi 

înregistraţi, profesori, personal al instituţiei de 

învăţământ) pot obţine accesul la un astfel de sistem 

suport pentru aplicaţii de e-learning. În mod 

tradiţional, identificarea se face prin introducerea 

unui ID de utilizator asociat cu o parolă. Metoda 

prezintă o serie de slăbiciuni, menţionate în 

secţiunile precedente. 

2. Autorizarea: Se determină dacă o anumită 

entitate autentificată are sau nu dreptul de a accesa 

anumite informaţii. 

3. Confidenţialitatea: Se urmăreşte protecţia 

datelor faţă de accese neautorizate. Informaţiile şi 

datele sensibile nu trebuie să fie dezvăluite către 

persoane neautorizate. Aplicarea unei anumite 

forme de criptate este o soluţie pentru a realiza 

acest lucru. 

4. Integritatea: Informaţiile nu trebuie modificare 

sau distruse după ce au fost stocate şi transmise. 

Cu alte cuvinte, numai părţile autorizate au dreptul 

să schimbe conţinutul stocat, şi nu în orice condiţii. 

5. Non-repudierea: Se urmăreşte ca nici o 

acţiune efectuată în cursul aplicaţiei să nu fie negată 

ulterior de către una dintre părţi (cea iniţiatoare). 

Aplicarea de semnături digitale este o soluţie 

adecvată. 

6. Disponibilitatea: Se asigură faptul că toate 

resursele electronice şi serviciile sunt disponibile 

pentru utilizatori autorizaţi atunci când aceştia 

doresc să le acceseze. 

Şi în cazul aplicaţiilor de e-learning, utilizarea unor 

soluţii de monitorizare a activităţilor on-line ale 

utilizatorilor (studenţi, elevi, etc.) este o abordare care 

trebuie luată în considerare în cadrul strategiilor de 

management şi de prevenire a fraudelor. De fapt, 

entităţile şi obiectele monitorizate pot diferi de la o 

organizaţie sau instituţie la alta. În practică, procesul de 

monitorizare ar trebui extins pentru a include aspecte 

cum ar fi cele de validare a informaţiilor, de evaluare a 

capacităţii operaţionale a sistemelor suport, precum şi 

de apreciere a întregului impact pe care mediul de e-

learning îl produce asupra utilizatorilor săi.  
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Concluzii 

Pe plan european şi mondial se constată o creştere 

a interesului (în mediile guvernamentale, academice, 

de afaceri, precum şi din partea publicului larg) în ceea 

ce priveşte securitatea comunicaţiilor şi a tranzacţiilor 

efectuate prin mijloacele electronice de comunicaţii. 

Această creştere a interesului se traduce, pe de-o 

parte, în dezvoltarea de tehnologii pentru securizarea 

tranzacţiilor prin reţele de comunicaţii electronice, iar 

pe de altă parte în modificarea/dezvoltarea cadrului de 

reglementare (la nivel naţional şi european) în ceea ce 

priveşte manipularea/stocarea/valorificarea/distrugerea 

informaţiilor sensibile. Interesul crescut pentru 

tehnologiile care contribuie la creşterea nivelului de 

securitate al sistemelor de comunicaţii este determinat 

şi de creşterea numărului de “infractori cibernetici” 

activi (mai ales în Internet), de creşterea numărului de 

utilizatori ai reţelelor de comunicaţii electronice (în 

particular ai Internetului) şi de evoluţia pieţei de bunuri 

şi servicii, care au început să se dezvolte considerabil 

în segmentul reprezentat de tranzacţiile on-line. În 

prezent, o multitudine de aplicaţii bazate pe tehnologii 

Internet sunt utilizate în cele mai diverse domenii de 

activitate, atât la nivel de administraţii, cât şi în instituţii 

medicale, de învăţământ, de cercetare sau la nivelul 

unor organizaţii comerciale. Aceste aplicaţii implică, cel 

mai adesea, vehicularea unor date foarte sensibile, cu 

caracter confidenţial, a căror dezvăluire neautorizată 

poate avea consecinţe serioase nu doar pentru 

organizaţia sau instituţia implicată, cât şi pentru 

utillizatori individuali care eventual folosesc resurse 

informatice şi beneficiază de servicii furnizate de către 

respectivele firme. Pe de altă parte, fraudele 

electronice (în aplicaţii cum sunt, de exemplu, cele de 

e-commerce) se pot solda cu uriaşe pierderi financiare, 

cu mult peste costurile necesitate de implementarea 

unor tehnologii de securitate eficiente. De aceea, în 

ultimii ani au fost implementate noi mecanisme de 

detecţie a fraudelor electronice, bazate pe soluţii mai 

eficiente de identificare a riscurilor şi de răspuns la 

activităţi frauduloase în măsură să afecteze aplicaţii de 

e-commerce, e-health, e-government sau e-learning, 

de exemplu. 
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