
Paradoxul romanesc în 

cybersecurity:  

cei mai performanti profesionisti 

vs. cei mai nefamiliarizati cetateni 



Un CERT  foarte tanar dar deja dat 

ca un exemplu de bune practici de 

către UE și de către ITU, si carea 

este deja  “mentor” pentru  tari 

care au creat recent sau sunt 

infaza de implementare a unui 

CERT. 

 



O Institutie (SRI) care este în 

contact permanent și face o 

treabă excelentă cu toate 

companiile care sunt clasificate 

în grupul de „infrastructură 

critică"  

 



Unul dintre cele mai capabile 

departamente de securitate 

cibernetică europeană în cadrul 

Poliției Naționale. 

 

 



 

Un procuror DIICOT pentru 

criminalitate informatică are un 

record de premii europene și 

internaționale consecutive, fiind 

recunoscut ca "cel mai bun procuror 

al anului" în acest domeniu. 

 

 



 România este singura tara care nu 

este o super-putere dar care are un 

antivirus in top 3 mondial (Bidefender) 

Seful tehnic Kaspersky Labs 

 este Român  

Avira este conceput  in masura  

de 80% in România 

 



Limba româna este a 

doua limba dupa 

engleza in orice 

multinationala de IT 

(de la Google la 

Microsoft).  







Aproape cinci milioane de 

români au rotunjit conturile 

retailerilor în "Vinerea Neagră" 

din acest an, sesiunea de 

shopping indicând un bilanț 

provizoriu al vânzărilor de 

peste 300 de milioane de lei. Pe 

lista de achiziții, cu reduceri de 

până la 80%, s-au regăsit atât 

autoturisme de lux, cât și 

aparatură electronică de ultimă 

generație.  
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Ce credeti ca cumparati 



Ce ati cumparat 







Ex. 1 : increderea naiva a utilizatori pe Social Nerworks 

Dupa 30 mn. de chat        si dupa 2 ore… HELP!!! 

pe un forum Linkedin … 









Schema simplificat 





De neratat! 





f) promovarea şi dezvoltarea 

cooperării între sectorul public şi 

cel privat în plan naţional,  

precum şi a cooperării 

internaţionale în domeniul 

securităţii cibernetice 

 

g) dezvoltarea culturii de 

securitate a populaţiei prin 

conştientizarea faţă de 

vulnerabilităţile, riscurile şi 

ameninţările provenite din spaţiul 

cibernetic şi necesitatea asigurării 

protecţiei sistemelor informatice 

proprii 

 

(Romanian National Cibernetic 

Security Strategy and Action Plans 

to develop the national system of 

security, adopted as n. 271/2013 ) 

 

 

The aim: fulfilling a national and international priority 

“EU reaffirms the importance of all 

stakeholders in the current Internet 

governance model and supports this 

multi-stakeholder governance 

approach" (p. 4) 

 

"The Commission invites industry to 

promote cybersecurity awareness at all 

levels” (pp. 8-9) 

 

(Cybersecurity Strategy of the 

European Union: An Open, Safe and 

Secure Cyberspace) 2013 

 

"The Strategy we are launching today 

sets out a number of priorities to 

improve IT systems, reduce cyber crime, 

and establish an international 

cyberspace policy for the EU (...) It 

means working closely with our 

international partners, the private 

sector and civil society“ 

 

(EU HR Catherine Ashton press release 

on EU's Cyber Security Strategy) 2013 



(+275%) 







Since 2014:  

 
Awareness-raising and IT Security 

basics - pre-conference day 

 
for non-technical decision makers, allowing 

them to participate actively in the congress 



(made) aware ! decision-makers & high staff from: 



Launched in March 2015: CYBERSECURITY TRENDS 
The first Romanian-language general-public oriented quarterly journal - 

 printed edition on subscription and full online version 100% FREE. 

 Same concept as for the congress:  

State and independent analysts, providers. Useful links, tools & bibliography 



CYBERSECURITY TRENDS 

PERMANENT  

STATE PARTNERS 





Nothing in the world 

 is more dangerous 

 than sincere ignorance  

and  

conscientious stupidity 



YOU ARE RESPONSIBLE FOR  

YOUR  BUSINESS FUTURE  

YOUR PERSONAL FUTURE 

YOUR BELOVED ONES FUTURE 

YOU CHOOSE HELL OR PEACE 


