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The domain of cybercrime has rapidly evolved since the development of links and cooperation
channels between European countries, becoming an important domain of mutual assistance within
European Union. Cybercrime is a phenomenon in full development. Given that IT infrastructure is
growing, opportunities for cyber-attacks are increasingly developed. Cybercrime is a phenomenon
with a strong cross - border character. Because of this character, police cooperation is an absolutely
necessary tool in order of justice. Article tackles the objectives of police cooperation at EU level in
the field of combating cybercrime. Also based on the analysis of the current situation trying to propose
elements that can improve cooperation in the matter.
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Cuvinte cheie:

Domeniul criminalității informatice a cunoscut o evoluție foarte rapidă de la începutul cooperării între
state, stând la baza fondării sistemelor de asistență judiciară și de cooperare în cadrul UE.
Criminalitatea informatică este un fenomen în deplină dezvoltare. Având în vedere faptul că
infrastructura IT este în continuă creștere, posibilitățile de atacuri informatice sunt tot mai dezvoltate.
Criminalitatea informatică este un fenomen cu un pronunțat caracter transfrontalier. Datorită acestui
caracter, cooperarea polițienească este un instrument absolut necesar, în vederea înfăptuirii justiției.
Articolul abordează obiectivele cooperării polițienești la nivelul Uniunii Europene, în materia
combaterii criminalității informatice. Totodată încearcă pe baza analizei situației actuale să propună
elemente care pot să îmbunătățească activitatea de cooperare în materie.
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