


Ziarul BURSA organizează a VII-a ediţie a conferinţei “Securitatea cibernetică”, în data de 31
ianuarie 2023, începând cu ora 09:30, la Hilton Garden Inn Bucharest Old Town, sala Cişmigiu, din
str. Doamnei nr. 12, Bucureşti.

Evenimentul se va desfăşura cu participare fizică, fiind transmis, în direct, pe www.bursa.ro, pe
contul de Facebook al ziarului BURSA, pe canalul de YouTube BURSA, precum şi pe conturile de
Facebook ale partenerilor media şi suport.

Istoricul evenimentelor marca BURSA:
https://www.bursa.ro/evenimente

Conferinţa BURSA

Securitatea cibernetică
a VII-a ediţie



Teme propuse

***

• Provocări şi riscuri cibernetice în actualul context global generat de războiul din Ucraina şi de 
expansiunea tehnologică a Chinei;

• Soluţii pentru dezamorsarea riscurilor cyber;
• Construirea rezilienţei cibernetice pe teritoriul Uniunii Europene; importanţa Centrului 

european de competenţe în materie de securitate cibernetică de la Bucureşti;
• Stabilirea arhitecturii de securitate cibernetică pentru protejarea şi apărarea împotriva 

atacatorilor;
• Automatizarea securităţii, IoT, risc şi conformitate, sisteme de control industrial, securitate în 

cloud;
• Managementul riscurilor în lanţul de aprovizionare în domeniul securităţii cibernetice;
• Vulnerabilităţile ascunse de securitate şi alte provocări de securitate cibernetică la

tehnologiile emergente;
• Strategiile companiilor din domeniu pentru prevenirea atacurilor cyber.



Speakeri propuşi

Moderator: Dan Nicolaie, Redactor, ziarul BURSA

•Marius Humelnicu, Preşedintele Comisiei pentru comunicaţii, tehnologia informaţiei şi inteligenţă
artificială, Senat;
•Nicoleta Pauliuc, Președintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Senat;
•Maria-Manuela Catrina, Adjunct al Directorului Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC);
•Alin Becheanu, Head of Fraud Monitoring and Prevention, ING Bank România;
•Laurenţiu Leoreanu, Președintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Camera 
Deputatilor;
•Cătălin Zetu, Șeful Biroului de Investigare a Infracţiunilor împotriva sistemelor informatice, Inspectoratul
General al Poliţiei Române;
•Ioana Manea, Chief Innovation Officer, Arctic Stream;
•Daniel Cuciurianu, Manager de proiect, Biroul Programului de Crimă Cibernetică al Consiliului Europei (C-
PROC);
•Andrei Niculae, Vicepreședinte, Autoritatea pentru Digitalizarea României;
•Vlad Stoichiţescu, Head of Technology Risks Division, Otto Broker;
•Florin Dănescu, Președinte Executiv, Asociația Română a Băncilor;
•Romeo Milea, Network Development Director, Vodafone Romania.



Target

***

• Autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale;
• Mediul academic şi de cercetare;
• Reprezentanţi ai companiilor (din domenii precum IT&C, energie, transporturi, 
sănătate, retail, educaţie etc)
• Bănci / instituţii financiare;
• Asociaţii şi organizaţii de profil;
• Mass-media.

La eveniment vor fi prezenţi aproximativ 50 de invitaţi, reprezentând:



Grupul de presă BURSA

• Telefon: 0720.220.203

• E-mail: publicitate@bursa.ro

• Website: www.bursa.ro

CONTACT


