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Falsification of documents, whether we speak of identity documents, banknotes or any document that
has an official value is encountered in our country. This phenomenon can be achieved either by
changing the value of a official document document or by creating a similar to an official one, that
may produce the same effects - counterfeiting. Regardless of the method of making fake, falsified
document can cause serious harm. In this sense, it is important to know the ways of falsification that
can evolve with the development of computational techniques. The article presents ways of partial
falsification and counterfeiting of a document.
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Cuvinte cheie:

Falsificarea documentelor, indiferent că vorbim de documente de identitate, bancnote sau orice
document care are o valoare oficială, este întâlnită și în țara noastră. Acest fenomen se poate realiza
fie prin modificarea conținutului unui document cu valoare oficială, fie prin crearea unui document
similar cu unul cu valoare oficială, în vederea producerii acelorași efecte – contrafacere. Indiferent
de modalitatea de realizare a falsului, documentul falsificat poate crea prejudicii serioase. În acest
sens, este importantă cunoașterea modalităților de falsificare, care pot evolua odată cu dezvoltarea
tehnicilor de calcul. Articolul prezintă modalități de realizare a falsului parțial, precum și a falsului total
(contrafacere).
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