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CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE CYBERSECURITY

Ziarul BURSA şi IntelSeCo  organizează CONFERINŢA 
NAŢIONALĂ DE CYBERSECURITY, în data de 21 mai 2015 , 
începând cu orele 9:30, la Aula Costin Murgescu din cadrul
Institutului Bancar Rom ân, str. Negru Vodă nr. 3, Sector 3, 
Bucureşti.



Securitatea cibernetică este un subiect relativ nou, de o importanţă majoră, în contexul dezvoltării explozive a 
tehnologiei. 
Suntem din ce în ce mai dependenţi de dispozitive informatice, conectate la Internet, ceea ce duce la apariţia 
riscurilor aferente mediului cibernetic. 
Avem infrastructuri critice care trebuie protejate.
Cetăţenii şi firmele trebuie să fie informate corect despre ceea ce constituie cea mai mare ameninţare din 
istorie – războiul cibernetic.
Telefoanele, calculatoarele, sistemele SCADA și alte echipamente pot fi ţintele unor atacuri cibernetice.
Datele personale ne pot fi accesate de la distanţă prin smartphone, iar reţelele sociale pot fi o cauză a 
spargerilor de locuinţe. 
Multe firme din România care sunt tentante pentru criminalitatea organizată nu cunosc care este numărul de 
urgenţă de apelat la IGPR, la CERT-RO sau la SRI, în caz de atac. Mai mult, ca în orice ţară din UE, există o 
reţinere să denunţi faptul că ai fost atacat. 
România are un Centru de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică care este dat ca un exemplu de 
bune practici de către UE şi de către Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor. De asemenea, SRI s-a 
remarcat prin eficienţă şi operativitate în lupta cu inamicii cibernetici. 
Apărarea în faţa atacurilor cibernetice nu mai este o opţiune, ci o necesitate. 
Una din primele soluţii pentru protejarea faţă de atacurile cibernetice este educaţia în acest domeniu. 
De asemenea, România are nevoie de o legislaţie simplă, uşor de înţeles şi de aplicat, care să pună accent 
pe prevenire. 
Orice reverberaţie puternică, fie ea geopolitică, militară sau naturală (cutremur, inundaţie) poate fi pretext 
pentru a declanşa un val de atacuri cibernetice la nivel global.
Războiul cibernetic va prefaţa, însoţi sau chiar înlocui războaiele clasice. 

Context



@ Ionel Ni ţu, Director General, IntelSeCo;
@ Andrei Gerea , Ministrul Energiei, IMM-urilor şi Mediului de Afaceri;
@ Sorin Grindeanu , Ministrul pentru Societatea Informaţională;
@ Mihai Tudose , Ministrul Economiei, Comerţului şi Turismului;
@ Mircea Du şa, Ministrul Apărării Naţionale;
@ Ioan Rus , Ministrul Transporturilor;
@ Dumitru Cocoru , Director Adjunct, Serviciul Român de Informaţii;
@ Florin Cosmoiu , Director al Centrului Naţional Cyberint din cadrul Serviciului Român de Informaţii;
@ Varujan Pambuccian , Deputat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, Camera 

Deputaţilor;
@ Georgian Pop , Preşedinte, Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru

exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI;
@ General ing. Marcel Opri ş, Director, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale;
@ Ion Opri şor , Consilier prezidenţial, Departamentul Securităţii Naţionale;
@ Virgil Spiridon , Inspector General Adjunct al IGPR;
@ Teodor Mele şcanu , Consilier de stat pe probleme de apărare şi securitate;
@ Augustin Jianu , Director General, CERT-RO;
@ Dr. Ing. Aurelian Tolescu , Director General, RASIROM;
@ Dr. ing  Silvia Vlăsceanu, Director Executiv, Federaţia Patronală a Asociaţiilor Companiilor de 

Utilităţi din Energie; 
@ Florin D ănescu , Preşedinte Executiv, Asociaţia Română a Băncilor;
@ Laurent Chrzanovski , Dr. Univ. Habil, Postdoc, Expert wt. ITU şi General Manager, Cybersecurity in 

Romania. A macro-regional public-private dialogue platform; 
@ Oficiali ai Ambasadelor SUA, Marea Britanie, Elve ţia, Fran ţa.

Notă: Pentru a vedea lista speakerilor confirmaţi, vă rugăm să consultaţi programul conferinţei.

Speakeri invita ţi



@ Tendinţe în plan mondial şi european în materie de 
reglementare a domeniului cibernetic;

@ Politici şi strategii de securitate cibernetică (la nivel de utilizator, 
organizaţie şi stat);

@ Ameninţări cibernetice versus cyberintelligence;
@ Protectia infrastructurilor critice (din domeniile financiar, 

transporturi, medical, educational, energetic);
@ E-guvernare, open data şi cultura de securitate cibernetică;
@ Securitate cibernetică versus drepturile şi libertăţile utilizatorilor;
@ Particularităţi ale securităţii cibernetice în domeniile financiar-

bancar şi energetic.

Teme propuse



CONFERINŢELE BURSA ÎN IMAGINI



Contact

Grupul de pres ă BURSA

• Adresa: Str. Popa Tatu nr. 71, Sector 1, Bucureşti, cod
poştal 010804;

• Telefon: +40 21 315 43 56, +40 21 311 23 31 / 32 / 33;
• Fax: +40 21 312 45 56, +40 21 311 21 39;
• E-mail: marketing@bursa.ro;
• Website: www.bursa.ro / m.bursa.ro.

Prezenta este proprietatea societăţii Meta Ring SRL, iar informaţiile sunt strict confidenţiale. Este
interzisă divulgarea acestor informaţii către terţi.


