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DESPRE ARASEC 
 

 

Fondată în 2012, ARASEC - Asociația Română pentru Asigurarea Securității 

Informației a apărut ca o inițiativă dedicată promovării standardelor de securitate și luptei 

împotriva criminalității informatice.  

 

 

Scopul ARASEC este promovarea și susținerea activităților de securizare a informației 

în concordanță cu normele legale în vigoare, precum și crearea unei comunități în domeniu 

care să permită schimbul de cunoștințe între specialiști, mediul academic și corporatist din 

România, comunitate care să adere la următoarele valori: 

 investiția continuă în propria educație; 

 deschiderea către noile metode de securizare a informației; 

 implicarea în combaterea fenomenului de criminalitate informatică; 

 focalizarea pe fapte; 

 preocuparea pentru excelență. 

 

 

Viziunea ARASEC este de a promova cercetarea și educația în domeniul securității 

informației precum și de a contribui la crearea și difuzarea cunoștințelor și tehnologiei în 

domeniu. ARASEC are o reprezentare puternică la nivel național, reunind profesori universitari 

și cercetători din topul universităților și instituțiilor românești, doctoranzi, masteranzi sau 

studenți, precum și societăți comerciale din segmentul IT. 

 

 

Motivația ARASEC este aceea că orice companie, organizație sau comunitate are 

de câștigat investind în securizarea sistemelor informatice pentru ameliorarea riscurilor de 

securitate ce apar la conectarea sistemelor la rețeaua Internet. 
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ACTIVITATEA DE CERCETARE 
 

ARASEC - Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației a inițiat 

proiectul de cercetare intitulat Promovarea cercetării științifice în domeniul securității 

informației, cod 2012/ARASEC/01, al cărui scop este editarea unei reviste științifice pentru 

cadrele universitare, doctoranzi, cercetători, masteranzi, studenți și alte categorii profesionale 

în domeniul securității informației și criminalității informatice. 

 

 

 Revista științifică IJISC - International Journal 

of Information Security and Cybercrime este o 

publicație semestrială, editată de ARASEC, ce are ca 

scop analizarea securității informației, a sistemelor 

informatice și a comunicațiilor și identificarea noilor 

valențe ale fenomenului de criminalitate informatică. 

 

 Prin problemele teoretice și practice abordate, 

fiecare volum al revistei se adresează, în egală măsură, 

specialiștilor din domeniul securității informațiilor sau 

investigării infracțiunilor informatice, studenților, 

masteranzilor sau doctoranzilor, precum și tuturor 

celor interesați să-și îmbunătățească sau să-și 

actualizeze cunoștințele în domeniu, reprezentând o 

resursă științifică importantă. 

 

SECȚIUNILE REVISTEI 

1. Advances in Information Security Research 

2. Studies and Analysis of Cybercrime Phenomenon 

3. Cyber-Attacks Evolution and Cybercrime Trends 

4. Books Reviews and Conferences Analysis. 

Revista are în colegiul redacțional specialiști în domeniul securității informațiilor și 

criminalității informatice, atât din cadrul structurilor academice polițienești, cât și din mediul 

universitar, a căror activitate se desfășoară sub atenta îndrumare a Consiliului Științific, alcătuit 

din personalități recunoscute la nivel internațional. 

Revista este indexată în baze de date internaționale, printre care Index Copernicus și 

Google Scholar. 

 

IJISC - International Journal of Information Security and Cybercrime 

ISSN 2285 - 9225, e-ISSN 2286 - 0096 

E-mail: ijisc@arasec.ro 

Website: www.ijisc.arasec.ro 

 

http://www.ijisc.arasec.ro/
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