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România şi Elveţia vor semna, pe 26 august, un acord de cooperare în
valoare de 130 milioane de euro, pe mai multe domenii, printre care şi
securitate, a declarat ambasadorul Elveţiei în România, Livio Huerzeler, în
cadrul unei conferinţe de presă. Acordul de cooperare pe care cele două
state au decis să îl semneze va dura cinci ani, şi va cuprinde mai multe
domenii, a declarat ambasadorul Elveţiei în România, la conferinţa
"Modele şi abordări în combaterea criminalităţii informatice şi în
investigaţiile digitale". Livio Huerzeler şi-a exprimat dorinţa de a ajuta
România să lupte împotriva criminalităţii informatice şi a declarat că atât
Guvernul elveţian, cât şi Ambasada Elveţiei va sprijini România în
încercarea de a-şi îmbunătăţi securitatea.

"Elveţienii urăsc insecuritatea şi au reflexul de a crea securitate, de
aceea dorim să ajutăm România să îşi îmbunătăţească sistemul de
securitate", a adăugat ambasadorul Huerzeler.

Alina Bica, secretar de stat în Ministerul Justiţiei, a declarat că în noul Cod
penal există un capitol special privind infracţionalitatea informatică.

Oficialii MAE au vorbit despre preocuparea autorităţilor române în
combaterea fenomenului criminalităţii informatice, spunând că acest gen
de infracţiuni "reprezintă definiţia clasică de război asimetric, adică
maximul de efect cu minumul de resurse" şi pot duce la colapsul unui stat
"fără a fi trimis un soldat la graniţă".

Există voci care afirmă că în România fraudele informatice şi
skimmingul sunt pe locul întâi, pentru că grupurile infracţionale sunt
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organizate de capi ai lumii interlope, care racolează tineri informaticieni.

Ministerul Justiţiei, în parteneriat cu Institutul Naţional al Magistraturii
şi cu Institutul Multimedia Româno-Elveţian, Institutul Elveţian Contra
Criminalităţii Economice şi Haute Ecole de Gestion, cu sprijinul
Ministerului Afacerilor Externe, a organizat o conferinţă cu tema "Modele
şi abordări în combaterea criminalităţii informatice şi în investigaţii
digitale".

În cadrul conferinţei a fost semnat parteneriatul dintre Ministerul
Justiţiei şi Institutul Multimedia Româno-Elveţian, pentru pregătirea şi
derularea proiectului de formare profesională în domeniul prevenirii şi
combaterii criminalităţii informatice.
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1 EUR = 4.2531 1 USD = 3.2714
1 GBP = 5.0990 1 CAD = 3.1692
1 BGN = 2.1746 1 CHF = 3.0875
1 CZK = 0.1699 1 DKK = 0.5707

100 HUF = 
1.5026

100 JPY = 
3.7218

1 MDL = 0.2673 1 RUB = 0.1082
1 TRY = 2.1660
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