
În cadrul parteneriatului dintre Inspectoratul General al Poliției Române și BSA | The Software Alliance în domeniul 
prevenirii și combaterii pirateriei software, desfășurăm, și în acest an, sub sloganul “Dezvoltă-ți afacerea în siguranță! 

Folosește software cu licență!”, acțiuni de informare a mediului privat cu privire la riscurile asociate utilizării de software 
fără licență sau contrafăcut. 

Astfel, dorim să creștem nivelul de conștientizare a consecințelor utilizării de software nelicențiat în rândul oamenilor 
de afaceri și, totodată, să vă sprijinim în a identifica cele mai eficiente soluții pentru ca firma dumneavoastră să nu 
fie afectată de probleme de acest gen. Vă putem ajuta prin consultanță telefonică directă, prin intermediul portalului  
www.softwareculicenta.ro, precum și în cadrul evenimentelor pe care le organizăm sau la care participăm.

Software-ul este o resursă fundamentală și un activ valoros pentru orice afacere din zilele noastre. În prezent, se poate 
opta între variantele clasice și cele moderne, astfel încât să vă dezvoltați compania în siguranță prin folosirea de software 
cu licență. Soluțiile moderne de tip cloud, pe lângă avantajul accesibilității de oriunde, inclusiv de pe platformele mobile, 
pot oferi posibilitatea unei licențieri simplificate, atât ca număr de utilizatori, cât și ca perioadă de utilizare, ceea ce poate 
reduce riscurile ce decurg dintr-o licențiere neadecvată sau insuficientă. 

Este recunoscut faptul că software-ul îşi dovedeşte utilitatea atunci când este licențiat corespunzător, deoarece, în general, 
este însoțit de servicii prin care sunt asigurate actualizări, pregătire și suport pentru utilizatori, consultanță etc. Folosirea 
de programe informatice nelicențiate sau contrafăcute poate, însă, expune utilizatorul la vulnerabilități de securitate, 
viruși, erori, blocări, defecțiuni și implicit la creșterea costurilor cu serviciile IT necesare pentru remedierea problemelor.

RiscuRile De secuRitate sunt Reale. În studii precum “The Compliance Gap. BSA Global Software Survey”, dat 
publicității în iunie 2014, ”Cyber Incident Response: Are Business Leaders Ready?” (The Economist Intelligence Unit, 
martie 2014), sau în informațiile furnizate de National Cyber Security Alliance (USA), se arată că:
• peste 75 de procente dintre organizații s-au confruntat în ultimii doi ani cu incidente de securitate informatică;
• printre temerile privind riscurile de securitate asociate cu utilizarea de software nelicențiat, 64% dintre utilizatori au 
invocat accesul neautorizat de către hackeri şi 59% pierderea de informații; 
• una din cinci companii mici şi mijlocii este vizată de infractorii cibernetici.

Alte riscuri semnificative cauzate de un management insuficient al software-ului: 
•RiscuRi legale: încălcarea drepturilor de autor atrage răspunderea penală și civilă;
•RiscuRi De imagine: în rândul clienților, dar și al furnizorilor;
•RiscuRi economice: decurg în primul rând din costurile specifice riscurilor menționate anterior.

În primele 8 luni ale acestui an, Politia Română, prin structurile de investigare a fraudelor, a depistat 208 infracțiuni la 
regimul produselor software, fapte prevăzute și pedepsite de art. 1399 din Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor și 
drepturile conexe, fiind indisponibilizate peste 1.000 de sisteme informatice și suporturi de stocare. Nivelul despăgubirilor 
solicitate a depășit 950.000 EURO.
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Pentru a vă proteja de toate aceste riscuri, rezultate din folosirea de software nelicențiat,  BSA | The Software Alliance 
şi Inspectoratul General al Poliției Române vă invită să faceți demersurile necesare pentru a vă asigura că în compania 
dumneavoastră problematica software-ului este gestionată corect: 

• Vă recomandăm ca în următoarele două săptămâni să revizuiți situația utilizării de programe software în cadrul 
companiei dvs., pentru a identifica eventuale discrepanțe între software-ul utilizat și licențele deținute, pentru a evalua 
riscurile existente ca urmare a utilizării de programe neautorizate și pentru a lua măsurile necesare în vederea eliminării 
acestora. Reprezentanții BSA vă pot sprijini cu informațiile de care aveți nevoie  pentru realizarea inventarului, dar şi cu 
consultanță post-inventariere, în cazul în care alegeți să trimiteți formularul  de inventar al licenţelor*, completat, cu 
bifarea căsuței corespunzătoare, prin fax la 021-527.00.01 sau prin e-mail la prevenire@softwareculicenta.ro. 

• Pentru o informare completă privind modul în care vă puteți proteja afacerea împotriva efectelor folosirii de software 
fără licență, vă rugăm să consultaţi broşura ataşată scrisorii şi să vizitați site-urile: www.softwareculicenta.ro,   
www.bsa.org/romania și www.politiaromana.ro sau să contactați Centrul de suport pentru campania 
organizată de Inspectoratul General al Poliției Române și BSA | The Software Alliance la telefon: 021-529.71.95,  
e-mail: prevenire@softwareculicenta.ro. 

• Vă invităm să participaţi la conferințele și workshop-urile pe care BSA | The Software Alliance şi Inspectoratul  
General al Poliţiei Române le organizează sau la care suntem parteneri. Astfel de întâlniri vor avea loc până la finalul 
anului 2014 la Cluj-Napoca, Iaşi, Sibiu, Ploieşti şi Bucureşti. Alte evenimente vor fi, de asemenea, programate în prima 
jumătate a anului 2015. Puteți urmări calendarul acestora şi să vă înscrieți ca participanți, accesând secțiunea dedicată 
“Evenimentelor” din portalul www.softwareculicenta.ro. În timpul acestor manifestări, pe bază de înscriere prealabilă, 
puteți beneficia de consultanță gratuită în cadrul unor întâlniri private şi confidențiale.

Sperăm că toate aceste informații vă vor oferi posibilitatea de a evita riscurile utilizării de software contrafăcut sau 
nelicențiat, care pot afecta semnificativ activitatea companiei dumneavoastră.

Cu stimă,

Chestor general de poliţie Petre Tobă,     Avocat Magda Popescu,
Inspector General al Poliției Române              BSA Outside Counsel România

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 reprezentantul principal al industriei globale de software în fața 
guvernelor și pe piața internatională. Membrii săi se numără printre cele mai inovatoare companii din lume, creând 
soluții software care catalizează economia și îmbunătățesc viața modernă. Cu sediul in Washington, DC, și operațiuni în 
mai mult de 60 de țări din întreaga lume, BSA deschide drumul programelor de conformare care promovează utilizarea 
software-ului legal și pledează pentru politici publice care încurajează inovația tehnologică și generează creștere 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. 100 din 2007 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.
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