Stimată Doamnă/Stimate Domnule,

P

oliția Română și BSA | The Software Alliance sunt parteneri de lungă durată în prevenirea și combaterea încălcării
drepturilor de autor asupra programelor pentru calculator. Începând cu anul 2011, am inițiat și desfășurăm în mod
periodic programe și activități care vizează informarea și educarea companiilor, instituțiilor și a altor entități cu
privire la riscurile asociate utilizării de software nelicențiat sau contrafăcut și la modul de gestionare eficientă a resurselor
software.
Prezenta scrisoare reprezintă o activitate în cadrul Campaniei de informare “Software-ul nelicenţiat deschide computerul
tău musafirilor nepoftiţi” iniţiată de cei doi parteneri şi lansată la data de 28 noiembrie 2017, iar compania dumneavoastră
a fost selecţionată ca destinatar în mod aleatoriu.
După cum probabil știți, utilizarea de software contrafăcut sau nelicențiat generează riscuri legate de posibile încălcări
ale dreptului de autor, o faptă care poate atrage răspunderea civilă și penală în conformitate cu legea română privind
dreptul de autor (Legea nr.8/1996).
Cu toate acestea, există riscuri mult mai mari - software-ul obținut din surse neautorizate se poate dovedi a fi contrafăcut
și poate conține deja malware (viruși, troieni, spyware etc.) sau poate permite descărcarea de malware după instalare,
întrucât uneori caracteristicile de securitate sunt de-activate.
La începutul anului 2015 a fost publicat studiul Unlicensed Software and Cybersecurity Threats, realizat de IDC la
solicitarea BSA; analiza statistică a comparat ratele la care software-ul nelicențiat este întâlnit pe PC-uri în 81 de țări(1) cu
ratele la care malware-ul este întâlnit pe PC-uri, publicate de către Microsoft(2), membru BSA. Analiza demonstrează că
există o puternică rată pozitivă de corelare (r=0.79, pe o scară de la 0 la 1, unde 1.00 este rata maximă de corelare)
între ratele de software nelicențiat și incidența malware. Mai mult, se arată că rata de utilizare de software nelicențiat
dintr-o țară este un predictor important al ratei la care malware-ul este întâlnit în aceeași țară.
Chiar și un singur program de calculator nelicențiat poate crea riscuri grave de securitate și confidențialitate pentru
datele personale, de afaceri și financiare stocate pe computerul respectiv sau pe alte computere conectate la aceeași
rețea. Acest lucru poate afecta serios reputația afacerii sau instituției și poate distruge încrederea clienților în produsele
sau serviciile oferite de entitatea respectivă.
Amenințările malware la adresa organizațiilor și utilizatorilor au crescut atât la nivel mondial, cât și în România. Conform
Raportului cu privire la alertele de securitate cibernetică procesate de CERT-RO în anul 2016(3), a existat o creștere de
61.55% a numărului de alerte de securitate cibernetică procesate de CERT-RO în 2016 față de 2015.
Pentru a vă proteja de aceste riscuri, rezultate din utilizarea de software neautorizat, contrafăcut sau pirat, Poliția Română
și BSA | The Software Alliance vă recomandă să luați măsuri pentru a vă asigura că software-ul din compania sau instituția
dvs. a fost achiziționat din surse sigure și că este gestionat corespunzător, revizuind situația licențierii software-ului în uz
1. BSA Global Software Survey, Iunie 2014
2. Microsoft Security Intelligence Report, Mai 2014
3. Disponibil la https://cert.ro/vezi/document/Report-2016

și evaluând nivelul de protecție cibernetică, precum și luând măsurile necesare pentru remedierea oricăror discrepanțe
identificate. De exemplu, unul dintre pașii practici pe care îl puteți face în acest sens este de a realiza și implementa un
program de Software Asset Management (SAM). Soluțiile moderne de cloud pot fi o modalitate bună de a oferi protecție
suplimentară împotriva atacurilor de securitate cibernetică. Soluțiile cloud, pe lângă avantajele superioare de securitate,
pot oferi opțiuni flexibile și simplificate de licențiere pentru a satisface nevoile variate în ceea ce privește numărul de
utilizatori și perioada de utilizare, reducând astfel riscurile asociate cu licențierea inadecvată.
Pentru informații suplimentare despre aceste riscuri și îndrumări privind modul în care puteți gestiona mai bine
utilizarea de software, puteți vizita site-ul web al campaniei, www.softwareculicenta.ro, sau site-urile partenerilor,
www.politiaromana.ro și www.bsa.org. De asemenea, puteți contacta Centrul de asistență pentru campania organizată
de Inspectoratul General al Poliției Române și BSA | The Software Alliance la numărul de telefon: 0316202133,
email prevenire@softwareculicenta.ro.
Sperăm că această informație vă va oferi posibilitatea de a evita riscurile care pot apărea ca urmare a utilizării de
software contrafăcut sau nelicențiat și care ar putea afecta grav activitatea instituției dvs.
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Despre Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR)
Inspectoratul General al Poliţiei Române (www.politiaromana.ro), în baza prevederilor Legii nr. 218/2002 privind
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 8/1996 privind
dreptul de autor si drepturile conexe, modificată, întreprinde, prin structurile sale specializate, măsuri specifice pentru:
prevenirea şi combaterea criminalităţii economico-financiare; constatarea infracţiunilor prevăzute la regimul dreptului
de autor şi al drepturilor conexe şi efectuează cercetări în legătură cu acestea.
Despre BSA
BSA | The Software Alliance (www.bsa.org) este cea mai cunoscută organizație creată în scopul promovării industriei
globale de software în fața guvernelor și pe piața internațională. Membrii săi se numără printre cele mai inovatoare
companii din lume, creând soluții software care catalizează economia și îmbunătățesc viața modernă. Cu sediul central
în Washington DC și activitate în peste 60 de țări, BSA inițiază demersuri pentru utilizarea legală de software și susține
adoptarea de politici publice menite să sporească inovația tehnologică și să aducă creștere și dezvoltare în economia
digitală.

* Datele dvs. personale vor fi prelucrate exclusiv în scop profesional, cu respectarea Legii nr. 677 din 2001 pentru protecţia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi conform Deciziei nr. 200 din 2015 a Autorităţii
Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Exercitarea dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de
opoziţie, în condiţiile legii, se poate face prin transmiterea unui email la BSARomania@bsa.org.

