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Domeniul care a profitat de
toate oportunitãþile... pandemiei
Proiectul de lege privind tehnologia 5G
se aflã în dezbatere în procedurã de
urgenþã în Camera Deputaþilor. Pânã la
jumãtatea sãptãmânii viitoare comisiile
de specialitate trebuie sã înregistreze
rapoartele pe marginea textului
legislativ.
Guvernul a aprobat, la jumãtatea lunii
aprilie, proiectul de lege care prevede cã
utilizarea de tehnologii, echipamente ºi
programe software în cadrul
infrastructurilor informatice ºi de
comunicaþii de interes naþional, precum
ºi în reþelele 5G, cu excepþia
echipamentelor terminale folosite de
utilizatorii finali, va fi condiþionatã de
obþinerea de cãtre producãtori a unei
autorizãri, care va fi acordatã prin
decizie a primului-ministru, pe baza
avizului conform al CSAT.

F

urtuna provocatã la cietãþii. Oportunitãþile pe care
nivel global de pan- le-a deschis criza s-au materialidemie a fost traver- zat într-o mai bunã înþelegere a
satã fãrã probleme, nevoii de digital ºi de inovaþie.
în direcþia corectã ºi Digitalizarea forþatã de contexla vitezã maximã, tul medical nu s-a desfãºurat în
de piaþa de IT&C. Adaptarea s-a cele mai optime condiþii, dar imfãcut din mers, la fel ºi reglajele portant este cã procesul în sine a
fine, iar oportunitãþile ofeprins vitezã. Potrivit sperite de criza sanitarã (telecialiºtilor, digitalizarea
munca, ºcoala online ...) au
forþatã a presupus un timp
fost abordate corect ºi profoarte scurt pentru tot ceea
fitabil. Nu totul a fost perce înseamnã migrare date,
fect în ultimele 12 luni,
training angajaþi ºi vânzaDAN
evident cã au existat ºi sinre. Toate aceste procese
cope, dar dacã s-ar trage o NICOLAIE fãcute în paralel au însemline groasã, plusurile ar fi
nat atenþie scãzutã la detamult mai multe decât minusurile. lii ºi, mai ales, uºi deschise penPiaþa de IT&C a reuºit sã evolu- tru atacatorii cibernetici. Comeze, în primul rând, pentru cã este paniile au adoptat, într-un prouna caracterizatã de dinamism ºi cent foarte mare, modelul „work
care a avut mijloacele pentru a se from home”, fapt ce a generat o
dezvolta. Ca sã-ºi continue mun- creºtere a achiziþiilor de echipaca, mulþi oameni au avut, în pri- mente necesare derulãrii activimul rând, nevoie de un laptop ºi tãþii în parametri optimi. Cu toade o conexiune stabilã ºi, din feri- te acestea, ritmul alert al digitacire, þara noastrã are printre cele lizãrii a generat nevoia dezvoltãmai bune infrastructuri de acces la rii, într-un timp foarte redus, a
internet din Europa. Potrivit unor instrumente ºi echipamente
ANIS, în 72% dintre firmele IT care sã rãspundã cerinþelor de
existau implementate dinaintea funcþionalitate ºi securitate. Dipandemiei procese de lucru de la gitalizarea este un proces îndedistanþã, tocmai de aceea viteza lungat ºi, în ciuda unei accelerãde reacþie ºi de adaptare la noile ri, nu ne putem aºtepta sã vedem
condiþii a fost foarte mare.
rezultate imediat. Pentru a reduPandemia a acþionat ca un ce decalajele, este esenþial ca
agent de digitalizare în numeroa- mediul privat sã fie implicat mai
se sectoare ale economiei ºi so- puternic în acest proces de digi-

talizare. Dezvoltarea competenþelor digitale de bazã în rândul
populaþiei este vitalã, iar toþi cei
implicaþi trebuie sã înþeleagã
faptul cã nu putem sã ne bizuim
strict pe sistemele disponibile
pânã în acest moment sau pe
competenþele dobândite în acest
timp scurt. Va trebui sã dezvoltãm aceste competenþe, sã le utilizãm în mod prioritar.
Despre 5G se vorbeºte cu speranþã, dar ºi cu teamã, pentru cã nu
ne putem permite sã ratãm, din diverse motive, acest ”tren”.
Modificarea raportului cerere/ofertã a fost clarã. Munca ºi
ºcoala la distanþã au necesitat mai
multe dispozitive electronice, iar
limitarea activitãþilor sociale a
adus mai mult timp de petrecut în
propriile case, adesea alãturi de
gadgeturi, astfel încât creºterea
cererii a fost evidentã. Companii-

le au reuºit sã þinã pasul ºi sã
rãspundã rapid la cererea uriaºã
din ultimul an.
Nu totul a fost roz în aceastã
perioadã. În funcþie de profilul
fiecãrei companii au existat ºi dezavantaje. Printre exemple se numãrã imposibilitatea de a intra în
contact direct cu consumatorii –
ceea ce permite luarea pulsului
pieþei; creºterea preþului componentelor; reducerea capacitãþilor
de producþie ale furnizorilor (în
prima parte a pandemiei); lipsa de
transparenþã a unora dintre autoritãþi; lipsa specialiºtilor.
Perspectivele sunt, însã, încurajatoare, existând estimãri cã,
pânã la finalul anului 2025, IT-ul
poate ajunge la cel puþin 10%
din PIB, iar þara noastrã poate
deveni cel mai puternic hub de
firme IT din Europa Centralã ºi
de Est. n
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”România va arãta cu totul
transformatã în 2026, din punct de
vedere al digitalizãrii”
(Interviu cu Ciprian Teleman, ministrul Cercetãrii, Inovãrii ºi Digitalizãrii)
l „Existã ºanse ca proiectul legii 5G sã fie îmbunãtãþit pe baza feedback-ului de la industrie” l „Europa investeºte acum în crearea unor coridoare 5G,
care vor permite transportul rutier de mãrfuri autonom” l „România este ca un arhipelag digital, cu puþine feriboturi între insule” l „Mã voi concentra
pe stimularea iniþiativei în industria de software pentru ca România sã-ºi redefineascã identitatea de la o þarã care face outsorcing pe software, la o þarã
generatoare de produse proprii cu potenþial de scalare la nivel global”
Reporter: Cum a evoluat digitalizarea în anul pandemic ºi ce paºi se
fac în prezent în aceastã direcþie?
Ciprian Teleman: Ministerul
Cercetãrii, Inovãrii ºi Digitalizãrii
s-a ocupat pânã acum mai mult de
Planul Naþional de Redresare ºi Rezilienþã. Încercãm sã construim ºi sã
creem viitorul digital al României
pornind de la situaþia de fapt. Avem
patru direcþii de reformã. Una este
constituitã de cloudul guvernamental, a doua este reprezentatã de asigurarea conectivitãþii astfel încât sã putem digitaliza marile instituþii ale
statului, aici ne referim, în principal,
la cele din sãnãtate, administraþie,
învãþãmânt. A treia direcþie este datã
de securitate ciberneticã, pentru cã
dacã ne construim aceastã casã digitalã avem nevoie ºi de un sistem de
protecþie, iar ce-a de-a patra direcþie
cuprinsã în planul de reformare este
de ridicare a nivelului de competenþe
digitale pentru mai multe grupuri
þintã. Un grup l-ar reprezenta funcþionarii publici, un altul antreprenorii ºi angajaþii acestora ºi un ultim
grup persoanele cu risc de excluziune din spaþiul digital. Existã astãzi
nativii digitali, emigranþii digitali,
dar ºi persoane care nu au niciun fel
de contact cu spaþiul digital ºi vedem, de exemplu, cã au scãzut programãrile online pentru vaccinare,
iar un motiv important este faptul cã
sunt oameni care nu au competenþe
digitale ºi nici acces ºi atunci au fost
luate deja mãsuri pentru a-i înscrie
prin numãrul de telefon sau cu ajutorul unor resurse locale.
Reporter: Care sunt principalele
obiective pe care vi le propuneþi în
mandatul dumneavoastrã?
Ciprian Teleman: România va
arãta cu totul transformatã faþã de
cum este acum în 2026, din punct de
vedere al digitalizãrii. Este o etapã
de reforme care se vor întâmpla. La
finalul mandatului meu îmi doresc sã
fie funcþional pentru orice cetãþean
acel principiu numit „once only”,
adicã odatã ce eºti recunoscut cu
identitatea electronicã în spaþiul digital guvernamental sã nu mai fie nevoie sã-þi dovedeºti din nou identitatea în alt loc prin introducerea datelor personale. Odatã intorduse datele
rãmân acolo ºi pot fi regãsite de oricare altã instituþie a statului. Numai
cã acest obiectiv presupune ca foarte
multe lucruri sã fie deja fãcute. Acel
cloud guvernamental trebuie sã fie
funcþional, ceea ce înseamnã cã vom
avea identitate electronicã recunoscutã care va fi administratã în acest
cloud guvernamental. Totodatã,
acest lucru presupune cã vom avea
instrumente de identificare electronicã, vorbim aici de acea nouã carte
de identitate cu ajutorul cãreia putem
face lucruri de la distanþã, respectiv
sã semnãm electronic anumite documente pe care statul ni le cere ºi în
acest fel eliminãm necesitatea prezenþei de la ghiºeu. Tot prin acest
proces eliminãm documentele în format fizic ºi vom avea, deci, documente în format electronic recunoscute juridic. Când spun „once only”
este practic vârful piramidei, pânã
acolo este foarte mult de lucru. Trebuie creatã interoperabilitatea dintre
centrele de date ale instituþiilor statelor, mã refer aici la Ministerul Sãnãtãþii, Miniterul Muncii, Ministerul
Educaþiei, Administraþiei ºi Internelor. Îmi doresc, de asemenea, ca la finalul mandatului mãcar o bunã parte,
dacã nu toate, interfeþele web prin
care noi interacþionãm cu statul sã fie
mult mai intuitive ºi uºor de folosit
de cãtre cetãþeni. Acest lucru se poate realiza prin testarea lor înainte de a
fi implementate, testare cu grupuri
þintã, lucru care nu ºtim cã se face
acum în mod organizat. Îm doresc,
de asemenea, ca la finalul mandatului statul sã plãteascã preþuri corecte
pentru ceea ce achiziþioneazã ºi sã nu

mai fie dependent de cei de la care
cumpãrã soluþii. Acest lucru presupune câteva puncta, mai exact cod
foarte bine documentat, cod care sã
respecte standardele tehnice pe care
statul le cere ºi transparentizarea
procesului de achiziþii publice pe tot
parcursul lui de la caiet de sarcinã ºi
pânã la implementare.
Reporter: Plãteºte statul, în momentul de faþã, niºte preþuri mai mari
pentru serviciile pe care le achiziþioneazã?
Ciprian Teleman: Primim din
piaþã semnale cã unele achiziþii sunt
supraevaluate. Existã rumori cã unele caiete de sarcinã sunt fãcute cu dedicaþie pentru ca licitaþiile sã fie
câºtigate de anumite firme, iar acest
lucru ar trebui sã nu se întâmple ºi
dreptul de a putea oferi servicii sau
produse sã fie democratic. Rolul statului este de a crea condiþii de concurenþã loialã ºi asta ne propunem sã
facem.
Reporter: Proiectul legii 5G a
atras multe reacþii ºi adevãrate controverse în jurul sãu. Cum vedeþi actuala formã a proiectului? Credeþi cã
plângerile din partea industriei sunt
supraestimate?
Ciprian Teleman: Poiectul legii
5G în forma în care a fost adoptatã de
Guvern respectã cerinþele Uniunii
Europene în materie de securitate a
reþelelor ºi, în acelaºi timp, respectã
prevederile din memorandumul pe
care România l-a semnat cu Statele
Unite ale Americii în privinþa echipamentelor 5G. Proiectul merge în
Parlament, unde poate fi amendat ºi
poate fi îmbunãtãþit pe baza feedback-ului de la industrie. Existã
ºanse ca proiectul sã fie îmbunãtãþit
pentru cã un dialog coerent cu mediul privat este o condiþie a unor politici sãnãtoase.
Aº folosi alþi termini în loc de
plângeri. Mai degrabã aº rãmâne la
termenii de dialog cu mediul privat ºi
cred cã este important sã ne ascultãm
cu intenþia de a înþelege nevoile fiecãrei pãrþi. Nu sunt chiar plângeri, ci
niºte cereri din partea industriei care
au argumentaþie din partea mediului
privat. Pe partea cealaltã, statul
român ca instituþie are interese pe
care ºi le apãrã, dar cred cã trebuie sã
ajungem într-o zonã de teren comun
între interesele strategice ºi de securitate ale României ºi dorinþele mediului privat.
Reporter: Cum va îmbunãtãþii
piaþa implementarea tehnologiei
5G?
Ciprian Teleman: 5G face parte
din acest mare plan de reforme. Tehnologia 5G asigurã conectivitatea,
un tip particular de conectivitate
M2M (machine to machine), nu este

un sistem dedicat în principal utilizatorilor finali, ci poate asigura conectivitatea dintre senzori ºi servere, susþinând dezvoltarea IoT. Piaþa senzorilor este într-o dinamicã absolut
spectaculoasã. O sã avem în 10 ani
100 de miliarde de senzori care vor
putea comunica date. Acesta este beneficiul principal pe care ni-l aduce
5G-ul. Europa investeºte acum în
crearea unor coridoare 5G, niºte autostrãzi care vor avea asociate tehnologii 5G ºi care vor permite transportul rutier de mãrfuri autonom, adicã
pe scurt camioane fãrã ºoferi. În
PNRR vom prinde aceste coridoare
ºi pe teritoriul României. Altfel, ar fi
amuzant ca la Nãdlag sã aºtepte niºte
ºoferi români preluarea camioanelor
pentru cã se terminã 5G-ul. Sunt coridoare planificate care vor traversa
o parte din România, Bulgaria ºi
ajung pânã în Grecia, la Atena, sau
altele cu destinaþie finalã portul Constanþa. Sunt deja segmente experimentale care funcþioneazã .
5G presupune o perioadã de investiþii care vor fi fãcute ºi care trebuie
sã întoarcã un profit. O reþea 5G
creºte valoarea teritoriului. Într-o
zonã care economic acum nu este
atrãgãtoare, o infrastructurã 5G va
creºte investiþiile strãine.
Reporter: Bucureºtiul va fi gazda
noului Centru de Securitate European. Ce înseamnã pentru România
aceastã desemnare?
Ciprian Teleman: Înseamnã în
primul rând cã o instituþie europeanã
îºi va desfãºura activitatea în Bucureºti ceea ce este o premierã. Obiectul de activitate al instituþiei va fi securitatea ciberneticã, iar acest lucru
poate creea gravitaþie pentru industria de securitate ciberneticã atât europeanã, cât ºi globalã. Pe aceste
considerente, România ar putea sã-ºi
proiecteze o viziune de capitalã europeanã a securitãþii cibernetice prin
companiile care îºi vor deschide
puncte de prezenþã la Bucureºti sau
prin cele care îºi vor mãri prezenþa în
Capitalã, prin vizibilitate, prin
fondurile pe care aceast Centru le va
gestiona pe subiecte de securitate ciberneticã. În plus, o parte din fonduri
vor fi destinate centrelor naþionale,
cam jumãtate din buget, fiind vorba
de CERT.RO sau viitorul Directorat
Naþional pentru Securitate Ciberneticã (DNSC), continuatorul CERT.
De asemenea, vor exista fonduri
pentru stimularea zonei private în
domeniul cercetãrii ºi inovãrii. Un
efect pozitiv ar putea fi dezvoltarea
unei alte verticale economice care
înseamnã securitatea ciberneticã aºa
cum am vãzut cã în ultimii 20 de ani
s-a dezvoltat industria de software
din România, lucru care ar putea

contribui la PIB. Este o industrie cu
un potenþial global, produse pe care
le dezvolþi naþional, aºa cum a fãcut,
de exemplu, Bitdefender, devin globale.
Reporter: Ce investiþii vor fi necesare pentru noul Centru European
de la Bucureºti?
Ciprian Teleman: Pe partea de
forþã de muncã vor fi funcþionari, o
parte români, dar vor fi foarte mulþi
strãini. Totodatã, existã deja direcþii
de creºtere a unor resurse umane pe
partea de securitate ciberneticã. Sunt
14 facultãþi în România care au programe din curicula universitarã, programe post universitare, mastere ºi
chiar doctorale cu specializare în securitate ciberneticã. Existã, de asemenea, programe de pregãtire a funcþionarilor din administraþie pe securitate ciberneticã, iar prin Programul
Naþional de Redresare ºi Rezilienþã
avem o linie dedicatã formãrii unor
formatori de securitate ciberneticã
care sã disemineze aceastã informaþie. Este un proiect pe care ne propunem sã-l facem cu ajutorul
CERT.RO.
Reporter: Credeþi cã odatã cu
dezvoltarea industriei de securitate
cibernetice vor creºte ºi riscul de atacuri cibernetice?
Ciprian Teleman: Aceste atacuri
cibernetice existã oricum. Cu sau
fãrã Centrul Cyber noi tot trebuie sã
fim pregãtiþi. Rãmâne de vãzut dacã
acestea se vor înmulþi.
Reporter: Ce alte mãsuri ar fi necesare pentru susþinerea industriei
IT&C?
Ciprian Teleman: Cred cã zona
de software a fost privilegiatã ºi a
fost o decizie foarte bunã. Trebuie sã
ne gândim dacã nu cumva ºi zona de
cyber security ar trebui privilegiatã
în viitor pentru a o ajuta sã creascã.
Altfel, ceea ce este dator statul sã
facã este sã asigure condiþii corecte
de concurenþã, de piaþã liberã.
Reporter: Se vor menþine beneficiile de care se bucurã în prezent industria?
Ciprian Teleman: În momentul
de faþã nu avem nicio intenþie sã
schimbãm ceva din acest punct de
vedere, dar fiind o discuþie politicã
din punct de vedere al alianþei USR
PLUS nu vrem sã schimbãm nimic,
ci chiar sã stimulãm ceea ce are perspective de creºtere.
Reporter: Forþa de muncã din industria IT&C începe sã fie insuficientã. Ce mãsuri vedeþi necesare
pentru aplanarea acestui deficit?
Ciprian Teleman: Deficitul forþei de muncã nu este de astãzi. Acesta se acutizeazã pentru cã este o
creºtere a cererii de specialiºti în industrie. Ceea ce ar trebui sã facem, ºi

aici intervine Ministerul Educaþiei
ca actor principal, iar noi ne putem
oferi sprijinul dacã este nevoie, este
sã vedem cum putem rãspunde la
aceastã cerere foarte mare de specialiºti. Altfel, România oferã condiþii
bune pentru absolvenþii din domeniu. Eu o sã mã concentrez pe altceva
în acest domeniu, ºi anume stimularea iniþiativei în industria de software pentru ca România sã-ºi redefineascã identitatea de la o þarã care face
outsorcing pe software, la o þarã generatoare de produse proprii cu potenþial de scalare la nivel global, aºa
cum avem câteva exemple Bitdefender, UiPath, Elrond. Acest lucru se
va putea întâmpla atunci când vom
finanþa mai multe idei decât finanþãm în prezent, pe prima parte a lanþului valoric, lucru care nu s-a
întâmplat pânã acum în România,
dar ne propunem sã-l facem prin
PNRR. Am estimat un buget de aproximativ 200 de milioane lei la bãtaie
pentru acest proiect. În plus, avem
acele Digital Innovations Hubs prin
care se poate oferi suport acestor
start-up-uri începând de la nivelul de
idee, pentru ca oamenii sã-ºi poatã
testa ideile înainte de a pune lucrurile în miºcare ºi de a primi ºi consiliere pe ceea ce înseamnã o afacere în
domeniul digital. Cãutãm o formulã
care sã punã în valoare resursele pe
care le avem acum. Important este sã
vedem exact ce avem, care este potenþialul nostru, care sunt resursele
actuale ºi sã le exploatãm cât mai
bine.
Reporter: Unde se aflã astãzi þara
noastrã pe harta digitalizãrii la nivel
european?
Ciprian Teleman: România este
ca un arhipelag digital, cu puþine feriboturi între insule. Ne propunem sã
unim aceste insule prin tuneluri, aºa
cum este Marea Britanie legatã de
continent. De altfel, aceasta este a
doua direcþie din PNRR - sã asigurãm conectivitate de minim 100 de
mb/s pentru 99,9% din suprafaþa
României, fiindcã este condiþia cheie pentru a putea avea celelalte instituþii digitalizate.
Reporter: Cât de mare este decalajul dintre noi ºi restul Europei din
punct de vedere al digitalizãrii?
Ciprian Teleman: Avem un indi-

bilã a populaþiei, mai ales din zonele
rurale, care nu are acces nici mãcar la
dispozitive?
Ciprian Teleman: Eu nu sunt atât
de pesimist. Am crescut la þarã ºi
constat cã o bunã parte din concetãþenii mei de acolo îmi sunt prieteni
pe Facebook. Cred cã problema nu
este legatã atât de mult de accesul la
internet sau de abilitãþi de bazã de
utilizarea unui dispozitiv, ci mai degrabã de ceea ce facem cu accesul la
internet. Avem internet, dar România, dupã cum ºtim, este foarte sus
poziþionatã la apeluri video ºi la utilizarea Facebook-ului, faþã de alte
þãri din Europa. Cred cã trebuie sã ne
concentrãm pe popularizarea unor
servicii electronice pe care oamenii
le-ar putea folosi, spre exemplu servicii bancare, plata unor datorii cãtre
stat, achiziþii online, programãri, rezervãri, cãutarea unor produse, lucruri de bazã.
Reporter: Cum vedeþi realizându-se aceastã popularizare a serviciilor electronice?
Ciprian Teleman: Prin PNRR, a
patra componentã este de a oferi celor interesaþi acces la cursuri de ridicare a nivelului de competenþe digitale. Practic, noi vrem sã controlãm
ca stat rezultatul ºi nu procesul. Procesul este bine sã-l lãsãm pieþei.
Avem în plan sã realizãm o platformã în care cetãþenii îºi pot evalua nivelul de cunoºtinþe ºi în situaþia în
care trec acel test furnizorul lor îºi
poate deconta formarea. Prin acest
sistem piaþa de formare rãmâne liberã, iar rezultatul poate fi mãsurat
uºor. Aici putem sã ne fixãm niºte indicatori foarte mãsurabili, sã avem o
evaluare a cetãþenilor care sunt în
zona de excluziune digitalã ºi sã ne
propunem sã rãmânem cu jumãtate,
iar pe jumãtate dintre aceºtia sã-i
atragem în spaþiul digital. De asemenea, avem foarte multe firme care nu
sunt prezente pe internet ºi putem sã
ne propunem ca în termen de 4 ani de
zile sã rãmânã doar jumãtate dintre
ele în afara spaþiului digital. Simþim
o creºtere venitã odatã cu pandemia,
însã mai este încã foarte mult de lucru la acest capitol. Sunt doi paºi
mari de reformã unul cuprins în
PNRR, iar un altul va fi dupã ºi anume internaþionalizarea unor compa-

5G presupune o perioadã de investiþii care
vor fi fãcute ºi care trebuie sã întoarcã un profit.
O reþea 5G creºte valoarea teritoriului.
Într-o zonã care economic acum nu este
atrãgãtoare, o infrastructurã 5G va creºte
investiþiile strãine".

ce de digitalizare elaborat pe baza rapoartelor pe care þãrile le dau în fiecare an ºi suntem pe locul 26 din 28
în Europa în acest index DESI. Pe
unele componente România se situeazã peste medie, cum ar fi conectivitatea. La multe altele este spre coada clasamentului - la educaþie digitalã, folosirea instrumentelor electronice pentru activitãþi domestic sau de
business.
Reporter: Cât de realã este trecerea în digital având în vedere cã în
continuare existã o parte considera-

nii româneºti prin intermediul internetului. Ne dorim sã le ajutãm sã
depãºascã graniþele þãrii, pentru cã
acesta este avantajul internetului accesul la o piaþã globalã. Avem
multe lucrui în þarã pe care le putem
oferi la nivel global, avem exemple
de business-uri micuþe care s-au internaþionalizat. Existã multe idei,
dar firmele trebuie ajutate.
Reporter: Vã mulþumesc!
A CONSEMNAT
ADELINA TOADER
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CYBER SECURITY

„Cel mai vizat domeniu
de cãtre atacatorii cibernetici
a fost cel al sãnãtãþii”
(Interviu cu Anton Rog, preºedintele Centrului Naþional Cyberint)

Î

ntr-un an marcat de criza sanitarã, cel mai vizat domeniu de cãtre atacatorii cibernetici a fost cel al sãnãtãþii. Anton Rog, preºedintele Centrului Naþional Cyberint, ne-a oferit mai multe informaþii legate de securitatea ciberneticã, provocãrile din domeniu, tendinþe. Printre multe altele, cei mai puþin familiarizaþi cu domeniul, pot afla ºi cã Serviciul
Român de Informaþii (SRI), prin Centrul Naþional Cyberint, oferã sprijin
instituþiilor publice din domenii esenþiale pentru securizarea, modernizarea ºi eficientizarea activitãþilor circumscrise domeniului tehnologiei, informaþiei ºi comunicaþiilor.

Reporter: Piaþa de IT&C s-a bucurat de succes în timpul pandemiei. Cum apreciaþi evoluþia acesteia în 2020 faþã de 2019?
Anton Rog: Piaþa de IT&C este
un segment aflat în continua
creºtere, aspect demonstrat de
adoptarea în masã a tehnologiei ºi
de creºterea exponenþialã a numãrului de actori care apar pe piaþã,
oferind soluþii din ce în ce mai inovatoare ºi mai performate. În ultimul an, acest lucru a fost amplificat
ºi de contextul pandemic.
Reporter: Care sunt avantajele
ºi dezavantajele pandemiei pentru
sectorul de IT&C?
Anton Rog: Pentru sectorul
IT&C, contextul pandemic a avut o
serie de avantaje, pe fondul unui
proces de digitalizare accentuat demarat la nivelul tuturor entitãþilor.
Companiile au adoptat, într-un
procent foarte mare, modelul
„work from home”, fapt ce a generat o creºtere a achiziþiilor de echipamente necesare derulãrii activitãþii în parametrii optimi. Cu toate
acestea, ritmul alert al digitalizãrii
a generat nevoia dezvoltãrii,
într-un timp foarte redus, a unor instrumente ºi echipamente care sã
rãspundã cerinþelor de funcþionali-

securitate ciberneticã, pentru a asigura un nivel crescut de rezilienþã a
reþelelor ºi sistemelor informatice
utilizate.
Reporter: Unde este România
pe harta europeanã a digitalizãrii?
Anton Rog: La acest moment,
studiile aratã cã mai este loc pentru
evoluþie în ceea ce priveºte digitalizarea în România. Raportat la nivelul înregistrat de alte state europene, România beneficiazã de specialiºti, precum ºi de programe de
pregãtire foarte performante în domeniul IT&C, aspect ce se va transpune treptat ºi în creºterea nivelului de digitalizare ºi de preluare a
tehnologiei. Pentru a asigura buna
funcþionare, precum ºi integritatea
datelor vehiculate la nivelul soluþiilor ce vor fi implementate, este
important ca în cadrul demersurilor de digitalizare sã fie acordatã o
atenþie sporitã componentei de securitate ciberneticã.
Reporter: Cum caracterizaþi cadrul legislativ din domeniu ºi ce
mãsuri consideraþi cã ar mai trebui
adoptate pentru susþinerea mediului de afaceri din domeniu?
Anton Rog: Evoluþia domeniului cibernetic ºi dinamica ameninþãrilor cibernetice sunt condiþii de-

În anul 2020, au fost observate douã noi
practici adoptate de atacatorii cibernetici:
derularea de atacuri de tip Ransom DDoS,
care presupun ºantajarea þintelor cu
indisponibilizarea sistemelor IT&C prin
atacuri de tip DDoS, în situaþia în care suma
solicitatã nu era plãtitã, respectiv tehnici de
tipul double extortion, prin care atacatorii
ºantajeazã victimele cu publicarea datelor
exfiltrate, în cadrul unor atacuri ransomware,
în mediul online".

tate ºi securitate.
Reporter: Cum apreciaþi cã a
decurs digitalizarea forþatã ºi care
ar fi deciziile ce ar trebui luate la
nivelul autoritãþilor pentru dezvoltarea þãrii noastre din acest punct
de vedere, reducând, astfel, decalajele faþã de statele din UE?
Anton Rog: Pandemia a impulsionat digitalizarea la nivel global,
i n c l u s i v î n R o mâ n i a , o bservându-se numeroase beneficii.
Cu toate acestea, pentru funcþionarea optimã a instrumentelor digitale create, se recomandã acordarea
unei atenþii sporite componentei de

terminante pentru actualizarea ºi
dezvoltarea permanentã a cadrului
normativ pe componenta gestionãrii ameninþãrilor cibernetice. Continuând demersul în plan normativ
iniþiat prin Strategia de Securitate
Ciberneticã a României din 2013,
Strategia de Securitate Ciberneticã
a României 2.0 trebuie sã reprezinte documentul de bazã pentru planificarea acþiunilor subsumate securitãþii cibernetice a României, ca
parte integrantã a Strategiei de Securitate Naþionalã a României.
Pe baza rezultatelor obþinute
prin implementarea prevederilor

actualei strategii, noul document
trebuie sã stabileascã principalele
linii directoare ºi abordãri generale
privind domeniul securitãþii cibernetice, prin promovarea unei viziuni actualizate, a cãrei aplicare va
sprijini obiectivele naþionale de securitate, creºtere economicã, stabilitate ºi progres social.
În plus, un pas înainte l-ar reprezenta ºi adoptarea Legii privind securitatea ºi apãrarea ciberneticã a
României, care ar reglementa framework-ul necesar derulãrii activitãþilor specifice în cadrul tuturor
instituþiilor cu atribuþii în domeniu.
Reporter: Dezvoltarea tehnologiei ºi telemunca vin cu riscuri asociate, iar studiile indicã o creºtere a
atacurilor cibernetice. Credeþi cã
þara noastrã este pregãtitã sã se protejeze de acestea?
Anton Rog: Derularea de atacuri cibernetice la adresa reþelelor ºi
sistemelor informatice din România, fãrã a ne limita la perioada
pandemiei, este potenþatã de factori precum existenþa unor vulnerabilitãþi de ordin tehnologic ºi procedural ce se manifestã la nivelul
unora dintre infrastructurile vizate,
respecitv nivelul scãzut de culturã
de securitate ciberneticã ºi de igienã ciberneticã ºi insuficienta pregãtire ºi specializare în domeniul
securitãþii cibernetice a angajaþilor
ºi managerilor.
Deºi nicio instituþie nu este pregãtitã 100% în faþa ameninþãrilor
provenite din spaþiul cibernetic,
având în vedere caracterul dinamic
al acestora, mãsurile întreprinse de
instituþiile cu atribuþii în domeniu
contribuie în mod semnificativ la
creºterea nivelului de rezilienþã la
nivel naþional. Prin intermediul Sistemului Naþional de Protecþie a
Infrastructurilor IT&C de Interes
Naþional împotriva Ameninþãrilor
Provenite din Spaþiul Cibernetic
“ÞIÞEICA”, proiect finanþat din
f o n d u r i eu r o p en e, S er v i ci u l
Român de Informaþii, prin Centrul
Naþional CYBERINT, oferã sprijin
instituþiilor publice din domenii
esenþiale pentru securizarea, modernizarea ºi eficientizarea activitãþilor circumscrise domeniului
tehnologiei, informaþiei ºi comunicaþiilor.
Reporter: Care sunt cele mai
noi ameninþãri cibernetice?
Anton Rog: Atacatorii îºi adapteazã constant modul de lucru, utilizând instrumente din ce în ce mai

complexe. Spre exemplu, în anul
2020, au fost observate douã noi
practici adoptate de atacatorii cibernetici: derularea de atacuri de
tip Ransom DDoS, care presupun
ºantajarea þintelor cu indisponibilizarea sistemelor IT&C prin atacuri
de tip DDoS, în situaþia în care
suma solicitatã nu era plãtitã, respectiv tehnici de tipul double extortion, prin care atacatorii ºantajeazã victimele cu publicarea datelor
exfiltrate, în cadrul unor atacuri
ransomware, în mediul online.
Reporter: Cum a evoluat numãrul atacurilor cibernetice în ultimul
an, faþã de cel anterior?
Anton Rog: Ca numãr, nu au
fost observate modificãri consistente în peisajul ameninþãrilor,
însã au fost remarcate schimbãri în
modul de operare al atacatorilor,
care s-au adaptat ºi au fructificat
oportunitãþile oferite de contextul
pandemic. Astfel, au fost identificate atacuri cibernetice derulate
prin campanii de phishing care au
utilizat email-uri cu subiecte ºi mesaje conexe acestui context social,
în încercarea de a convinge þintele
sã acceseze o serie de documente/link-uri, în vederea infectãrii sistemelor utilizate.
Reporter: Care sunt domeniile
cele mai expuse noilor riscuri cibernetice în contextul digitalizãrii
forþate, a telemuncii ºi a ºcolii online?
Anton Rog: În mod evident,
creºterea nivelului de digitalizare
se transpune într-o expunere mai
mare în faþa riscurilor ºi ameninþãrilor cibernetice. Domeniile vizate
anterior de cãtre atacatori se men-

þin totuºi ºi în aceastã perioadã,
având în vedere cã atacatorii urmãresc atingerea aceloraºi scopuri,
precum exfiltrarea de informaþii
strategice de interes, obþinerea de
beneficii finaciare, respectiv promovarea unor mesaje ideologice.
Un element nou de interes pentru
atacatori este reprezentat de „ºcoala online”, entitãþile implicate în
actul educaþional devenind þinte de
interes din perspectiva derulãrii de
atacuri cu scopul obþinerii de fonduri. În context, este esenþialã
conºtientizarea ameninþãrilor cibernetice care pot afecta atât instituþiile de învãþãmânt, cât ºi elevii/studenþii ºi aplicarea unor politici de securitate cu privire la utilizarea adreselor de e-mail ºi a platformelor de tip videoconferinþã.
Cel mai vizat domeniu în anul
2020 a fost cel al sãnãtãþii. Atacatorii cibernetici au exploatat necesitatea stringentã a spitalelor ºi a
instituþiilor de suport de a avea acces la sistemele informatice deþinute ºi utilizate în gestionarea crizei pandemice. Astfel, au existat
tentative de blocare a accesului la
sistemele informatice ale unor spi-

tale, incluzând aici imposibilitatea
accesãrii aplicaþiilor, platformelor
dedicate ºi a datelor despre pacienþi.
Reporter: Ce soluþii de protecþie împotriva noilor riscuri cibernetice au apãrut pe piaþa de profil?
Anton Rog: Pentru a pãstra
echilibrul în piaþa de profil, nu vom
nominaliza astfel de soluþii. Rolul
Serviciului este de a sprijini dezvoltarea domeniului securitãþii cibernetice, respectiv de a susþine ºi
promova implementarea ºi folosirea soluþiilor de securitate ciberneticã la nivelul reþelelor ºi sistemelor informatice.
Reporter: Care sunt perspectivele de dezvoltare ale domeniului
de IT&C?
Anton Rog: La acest moment,
domeniul IT&C ºi, implicit, cel al
securitãþii cibernetice se bucurã de
foarte multã popularitate, inclusiv
pe fondul gãzduirii de cãtre România a Centrului de competenþe european industrial, tehnologic ºi de
cercetare în materie de securitate
ciberneticã (ECCC). Înfiinþarea
Centrului va oferi suport financiar
sporit pentru cercetare, inovare,
tehnologizare ºi dezvoltare industrialã în domeniul securitãþii cibernetice, în complementaritate cu
activitatea structurilor europene
deja existente (ex. Agenþia Uniunii
Europene pentru Securitate Ciberneticã/ENISA).
Suplimentar, în România au fost
iniþiate demersuri privind includerea ºi implementarea unor programe de pregãtire în domeniul securitãþii cibernetice, atât la nivel universitar, cât ºi pre-universitar, precum ºi pentru constituirea ºi respectiv consolidarea laturii antreprenoriale sau comerciale în domeniul securitãþii cibernetice,
prin susþinerea companiilor româneºi de tip start-up. Toate acestea
vor determina crearea ºi consolidarea unei secþiuni de înaltã specializare în domeniul generic al
tehnologiei informaþiei ºi specific
al securitãþii cibernetice. În plus,
pentru a asigura o evoluþie solidã a
acestui sector, au fost iniþiate demersuri pentru definirea ºi introducerea în Clasificarea Ocupaþiilor din România a ocupaþiilor din
sfera securitãþii cibernetice, astfel
încât sã faciliteze angajarea personalului specializat.
Reporter: Vã mulþumim! n

Atacatorii cibernetici au exploatat necesitatea
stringentã a spitalelor ºi a instituþiilor de
suport de a avea acces la sistemele informatice
deþinute ºi utilizate în gestionarea crizei
pandemice. Astfel, au existat tentative de
blocare a accesului la sistemele informatice ale
unor spitale, incluzând aici imposibilitatea
accesãrii aplicaþiilor, platformelor dedicate ºi
a datelor despre pacienþi".
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Industria localã de software avea
un volum de business de peste
8 miliarde euro, în 2020
(Interviu cu Octavian Oprea, preºedinte interimar în cadrul Autoritãþii pentru Digitalizarea României)
iaþa localã de software cunoaºte o dezvoltare explozivã în ultimii ani. Mãrturie stau datele oficiale oferite de Octavian Oprea,
preºedinte interimar în cadrul Autoritãþii pentru Digitalizarea
României - de la creºterea numãrului de angajaþi în ultimii cinci
ani la volumul total de bussines, de la nevoia tot mai ridicatã de specialiºti ºi pânã la salariile acestora, unele foarte atractive.

P

Reporter: Piaþa de IT&C a avut o
evoluþie pozitivã în timpul pandemiei
de Covid-19. Comparativ cu 2019,
cum a fost 2020?
Octavian Oprea: Industria de software din România are un volum de business de peste 8 miliarde de euro în
2020, potrivit estimãrilor specialiºtilor, ºi se menþine în topul industriilor
cheie pentru economia þãrii, ponderea
întregului sector IT&C în produsul intern brut fiind de 6,1% în 2019 ºi 7,1%
în prima jumãtate a lui 2020. Aºadar,
creºterea a fost solidã pe parcursul
pandemiei. Din toate analizele consultate, industria software este una din
cele mai echilibrate de pe piaþa din
România, din punctul de vedere al repartizãrii cifrei de afaceri pe tipuri de
companii. De asemenea, potrivit datelor Eurostat, România este a patra cea
mai mare þarã din UE în ceea ce priveºte valoarea adãugatã a sectorului
sãu TIC - 9% din total, cu 4% provenind doar din programarea computerizatã. Sunt convins cã, prin fereastra de
oportunitate deschisã de cele douã
mari prioritãþi ale Comisiei Europene
pentru urmãtorul Cadru Financial
Multianual 2021-2027 – mediu ºi digitalizare – piaþa IT&C în România îºi
va pãstra ritmul susþinut de creºtere ºi
în continuare.
Reporter: Care sunt avantajele ºi
dezavantajele aduse de criza sanitarã
pentru sectorul de IT&C?
Octavian Oprea: Pandemia de coronavirus a condus la o nevoie imediatã ºi stringentã de digitalizare a multor
domenii-cheie din România, iar dezvoltatorii de software români au rãspuns cu succes cerinþelor pieþei. De
asemenea, a devenit evident cã România are nevoie de mai multe soluþii digitale pentru a consolida o economie
digitalã competitivã. Sectorul public a
reacþionat la provocãrile sanitare. Pe
parcursul pandemiei, nevoia ne-a
învãþat ºi noi am fost capabili sã ne
adaptãm repede – am acþionat prompt
ºi am livrat soluþii digitale concrete. În
continuare, Autoritatea pentru Digitalizarea României implementeazã proiecte care vor contura standardele viitorului digital al României. În ceea ce
priveºte mediul privat, piaþa de software ºi servicii din România era estimatã în 2019 la aproximativ 1,1 mld.
euro, în timp ce exporturile erau estimate la 5,3 mld. euro, conform datelor
Asociaþiei Patronale a Industriei de
Software ºi Servicii (ANIS). Potrivit
unei statistici consultate recent, numãrul de angajaþi din industria software a
crescut cu 43,3% în ultimii 5 ani. Cu
toate acestea, potrivit datelor Eurostat,
România se aflã pe primul loc în UE la
deficitul de angajaþi în acest domeniu,
necesarul fiind estimat la câteva zeci
de mii de specialiºti. Ne confruntãm
cu o niºã a pieþei muncii pe care tinerii
noºtri trebuie sã o acopere. Este foarte
important sã convingem tinerii din
România cã viitorul lor este aici, cã

aceste zeci de mii de joburi reprezintã
destinul nostru ca stat european. Posturile din sectorul IT&C sunt bine
plãtite, sunt peste salariul mediu pe
economie, iar gradul de ocupare mic al
acestor posturi este o ºansã excepþionalã pentru actualii ºi viitorii specialiºti.
Reporter: Cum apreciaþi cã a decurs
digitalizarea acceleratã de actualul
context sanitar ºi care ar fi deciziile ce
ar trebui luate la nivelul autoritãþilor
pentru dezvoltarea þãrii noastre din
acest punct de vedere, reducând, astfel,
decalajele faþã de statele din UE?
Octavian Oprea: Digitalizarea administraþiei publice, mult întârziatã,
este unul dintre obiectivele centrale
ale mandatului meu ca preºedinte al
ADR. Provocarea majorã pe care guvernul ºi-o asumã este depãºirea în urmãtorii 4 ani a mai multor etape ale
transformãrii digitale a administraþiei
publice, astfel încât sã atingem cât mai
repede statutul de guvernare inteligentã (Smart Government), caracterizatã
de o administraþie bazatã pe date
(data-centric government) ºi care sã
poatã utiliza instrumente de analizã ºi
automatizare precum inteligenþa artificialã, Robotic Process Automation,
deep tech, blockchain etc. Ce ne propunem prin e-guvernare?
- În primul rând, punem cetãþeanul
în centrul tuturor acþiunilor noastre.
Prin transparenþã, eficienþã ºi trasabilitate putem livra servicii de cea mai
bunã calitate
- Ne asumãm o transformare digitalã realã, prin schimbarea de procese ºi
debirocratizare, ºi nu o digitalizare a
birocraþiei
- Luãm decizii bazate pe culegere ºi
analizã de date (data-driven), pentru a
ne asigura cã îmbunãtãþim în mod real
calitatea serviciilor publice $ Utilizãm
instrumente de mãsurare precisã a
evoluþiei procesului de transformare
digitalã, cu indicatori clari, mãsurabili
ºi transparenþi
- Ne propunem sã adoptãm principiul „digital first” la nivelul tuturor
instituþiilor publice din Romania. Toate serviciile publice administrative
existente vor migra într-un orizont de
timp în mediul digital, iar toate noile
proceduri rezultate în urma adoptãrii
instrumentelor digitale la nivelul diferitelor autoritãþi publice vor trebui sã
fie disponibile în mediul digital
- Trebuie sã respectãm principiul
„once-only”, folosind soluþii de interoperabilitate care permit schimbul de
date între registrele naþionale, fãrã a
solicita cetãþeanului informaþii deja
deþinute de stat
- Colaborãm constat cu toþi actorii
instituþionali, mediul privat si social
din Romania ºi ne împrospãtãm agenda în funcþie de evoluþiile rapide ale
tehnologiei. Un exemplu de câºtig net
al acestei perioade a fost folosirea la
maximum a aplicaþiei Ghiºeul.ro ca sistem naþional electronic de plãþi. Aces-

Potrivit ultimului raport al Comisiei Europene,
România se aflã pe locul 26 în Uniunea
Europeanã la capitolul digitalizare. Clasamentul
a fost realizat în rândul a 28 de state membre ale
UE ºi a avut în vedere cinci indicatori:
conectivitate, capital uman, utilizarea
internetului, integrarea tehnologiei digitale ºi
serviciile publice digitale".

ta este cel mai de success livrabil al
ADR în acest moment. Prin eliminarea tuturor barierelor care limitau folosirea platformei doar pentru plata taxelor ºi impozitelor la nivel local, am
reuºit sã adãugãm în platformã toate
serviciile de utilitate publicã. De la
350 de primãrii înrolate pe Ghiºeul.ro,
câte erau înainte de pandemie, acum
sunt peste 750 de primãrii prezente ºi
peste 1 milion de utilizatori. De la 1 ianuarie 2021, platforma a procesat peste 1,1 milioane de tranzacþii, în valoare de aproape 100 de milioane de euro.
Reporter: Care domenii au nevoie
de susþinere pentru digitalizarea pe care
sunt obligate de noile condiþii sã o facã?
Octavian Oprea: Într-un studiu realizat de IDC la nivel european, se aratã cã una dintre principalele provocãri
cu care companiile se confruntã în
acest moment este aceea de a menþine
un cashflow constant, iar disponibilitatea acestuia va avea un impact direct
în cifrele de afaceri, bugetele ºi strategiile de investiþii ale companiilor. Aici
intervine sprijinul european ºi marea
oportunitate pe care o are România ca
membru cu drepturi depline al Uniunii
Europene. Comisia Europeanã a lansat Strategia Europeanã de Digitalizare a Industriei “pentru a consolida
competitivitatea UE în domeniul tehnologiilor digitale ºi pentru a se asigura cã sectorul public ºi fiecare companie din Europa - indiferent de sectorul
în care activeazã, indiferent de dimensiune – are acces la inovaþie prin digitalizare”. Pentru a realiza acest lucru,
strategia urmãreºte sã se asigure cã
orice organizaþie din Europa are acces
la un centru digital de inovare in proximitatea sa – adicã la un Digital Innovation Hub (DIH), HUB de Inovare
Digitalã. Centrele de inovare digitalã
(DIH-urile) au potenþialul de a conecta
ºi de a consolida ecosistemele inovaþiei digitale ºi de a accelera procesul de
transformare digitalã la nivel naþional
ºi regional. Rolul DIH-urilor deja
înfiinþate în Romania ºi care au beneficiat de sprijinul Comisiei Europene
(prin coaching & mentoring) este de a
sprijini digitalizarea prin colaborarea
cu autoritãþile publice locale ºi cu diferite sectoare de activitate, în special
pentru a stabili o culturã care îºi propune sã creeze servicii ºi produse digitale
prin colaborare.
Reporter: Cum se descurcã instituþiile statului cu digitalizarea forþatã?
Octavian Oprea: Cea mai mare
provocare a anului trecut a fost lipsa
interoperabilitãþii bazelor de date, atât
la nivel naþional, cât ºi la nivel european. Datele sunt aurul economiei digitale. Ele sunt proprietatea cetãþeanului
ºi trebuie sã circule, într-o formã standardizatã, între toate instituþiile publice din România. De aceea, în acest
moment, ADR lucreazã la o lege a interoperabilitãþii, un act normativ care
sã standardizeze achiziþia ºi dezvolta-

rea de software la nivel naþional, precum ºi la un sistem naþional de interoperabilitate. Principalele noastre direcþii de acþiune vor fi legate de asigurarea celor patru piloni esenþiali, cu rol
strategic, ai arhitecturii digitale funcþionale a administraþiei publice, care
creeazã cadrul pentru dezvoltarea de
servicii electronice în mod descentralizat, la nivelul fiecãrei instituþii. Aceste patru mãsuri, pe care alte þãri le-au
implementat cu ani în urmã (identificarea electronicã, interoperabilitatea,
platforma unicã de acces la serviciile
publice online, respectiv infrastructura de tip cloud), trebuie sã fie prioritãþi
zero ale oricãrei guvernãri. Fãrã acestea, evoluþia României spre o naþiune
digitalã este blocatã ºi orice alt demers
va duce la crearea de noi insule de digitalizare, neintegrate într-o viziune
generalã coerentã. ADR se apropie de
finalizarea procesului de licitaþie pentru platforma software centralizatã de
identificare digitalã – PSCID. Prin
#LogincuPSCID, care respectã principiul single sign on, fiecare cetãþean va
beneficia de identitate electronicã.
Mai exact, odatã logat într-o platformã
electronicã a statului, cetãþeanul va
putea naviga pe orice altã platformã
eletronicã deþinutã de o instituþie publicã din România fãrã sã mai fi nevoie de o nouã logare, aºa cum se
întâmplã în momentul de faþã.
Întregul proces de transformare digitalã se fundamenteazã pe identitatea
electronicã, este primul pas care trebuia fãcut, pentru cã serviciile publice digitale trebuie sã fie centrate pe cetãþean ºi pe optimizarea modului în care el
interacþioneazã cu instituþiile statului.
Un alt proiect impulsionat de situaþia
pandemicã este RegInterMed, prin
care fiecare cetãþean român va putea
avea un istoric al datelor medicale care
va fi pus la dispoziþia personalului medical, cu acordul fiecãrei persoane ºi
cu respectarea normelor GDPR. Acest
proiect este foarte util în cazul în care o
persoanã, de exemplu, ajunge la
urgenþe, medicii vor putea accesa
imediat istoricul medical pentru
aplicarea corectã a tratamentului.
Reporter: Unde este România pe
harta europeanã a digitalizãrii?
Octavian Oprea: Potrivit ultimului
raport al Comisiei Europene, România
se aflã pe locul 26 în Uniunea Europeanã la capitolul digitalizare. Clasamentul a fost realizat în rândul a 28 de
state membre ale UE ºi a avut în vedere cinci indicatori: conectivitate, capital uman, utilizarea internetului, integrarea tehnologiei digitale ºi serviciile
publice digitale. Aici sunt douã paliere
de discuþie - deschiderea instituþiilor ºi
adevãrul despre competenþele digitale, insuficient dezvoltate în domeniul
administrativ. În ceea ce priveste deschiderea instituþiilor, toatã arhitectura
publicã instituþionalã trebuie sã facã
pasul cãtre implementarea guvernãrii

bazate pe date. Propunerea de politicã
publicã în domeniul e-guvernãrii – foaia de parcurs a digitalizarii serviciilor
publice de la nivel central pentru urmãtorii 10 ani – stabileºte un program
de schimbãri eficiente ºi sustenabile
pentru digitalizarea administraþiei publice. Urmãrim digitalizarea funcþionãrii instituþiilor ºi serviciilor publice
individuale în jurul conceptului de
“eveniment de viaþã al cetãþeanului
sau a companiei”. Un alt factor pentru
acest delay este cel al competenþelor
digitale care nu se defineºte prin folosirea unor platforme de socializare sau
de mesagerie, unde, într-adevãr, stãm
foarte bine. Competenþele digitale ale
tinerilor din România sunt, conform
tuturor mãsurãtorilor, sub media europeanã, iar aici trebuie un efort concertat al ºcolii, al familiei, al instituþiilor
guvernamentale. Dar sunt ºi veºti
bune: creºte apetitul pentru soluþiile de
mobilitate. Companiile mari se îndreaptã cãtre soluþii de automatizare a activitãþii, în timp ce zona de IMM implementeazã soluþii de tip cloud care
sã uºureze activitatea de la distanþã.
Cred cu fermitate într-o evoluþie spectaculoasã a României în planul economiei digitale – avem oportunitãþi de
neimagat acum câþiva ani.
Reporter: La finalul anului trecut,
Bucureºtiul a fost selectat de reprezentanþii statelor membre UE pentru a
gãzdui viitorul sediu al noului Centru
de competenþe european industrial,
tehnologic ºi de cercetare în materie
de securitate ciberneticã. Ce înseamnã
acest lucru pentru România ºi ce investiþii ar urma sã facem pentru a onora
cu succes aceastã misiune, atât în ceea
ce priveºte tehnologia ºi specialiºtii,
cât ºi în materie de cyber security?
Octavian Oprea: Pentru România,
decizia are o valoare istoricã, dat fiind
cã Centrul european de competenþe în
domeniul securitãþii cibernetice reprezintã prima structurã a UE pe care þara
noastrã o gãzduieºte. Este o mare onoare ºi o recunoaºtere a eforturilor pe
care le facem în domeniul digital ºi al
securitãþii cibernetice. Principala responsabilitate a noastrã este legatã de
asigurarea infrastructurii logistice ºi
vã asigur ca ne vom onora cu success
acest angajament.
Reporter: Cum caracterizaþi cadrul
legislativ din domeniu ºi ce mãsuri
consideraþi cã ar mai trebui adoptate
pentru susþinerea mediului de afaceri
din domeniu?
Octavian Oprea: Recent, ADR –
prin Organismul Intermediar pentru
Promovarea Societãþii Informaþionale
– ºi Ministerul Fondurilor Europene,
prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaþional Competitivitate, au lansat spre consultare publicã Ghidul Solicitantului aferent Acþiunii 2.2.2. Digitalizarea IMM-urilor,
Axa prioritarã 2 – Tehnologia Informaþiei ºi Comunicaþiilor (TIC). Ghi-

dul Solicitantului este postat pe site-ul
Organismului Intermediar pentru Promovarea Societãþii Informaþionale la
secþiunea Consultare publicã ºi pe
site-ul Autoritãþii de Management
pentru Programul Operaþional Competitivitate. Acolo, sunt prevãzute mãsurile destinate digitalizãrii IMM-urilor, mãsuri care vizeazã transformarea
digitalã a principalelor sectoare economice la nivel naþional, stimulând
astfel investiþiile în dezvoltarea ºi
achiziþia de sisteme IoT industriale, linii de fabricaþie Smart, automatizãri,
sisteme tip cyber-physical ºi sisteme
digitale de management al producþiei.
Urmãrim sã finanþãm iniþiative, proiecte ºi infrastructuri la nivel de companii sau clustere prin care se vor putea achiziþiona sisteme avansate de automatizare ºi management al activitãþilor industriale, inclusiv roboþi hardware sau software, aplicaþii de inteligenþã artificialã sau blockchain º.a.,
pentru integrarea orizontalã ºi verticalã a sistemelor IT industriale, precum
ºi pentru realizarea convergenþei tehnologiilor informaþionale cu tehnologiile operaþionale
Reporter: Dezvoltarea tehnologiei
ºi telemunca vin cu riscuri asociate, iar
studiile indicã o creºtere a atacurilor cibernetice. Credeþi cã þara noastrã este
pregãtitã sã se protejeze de acestea?
Octavian Oprea: Cert.ro ºi
CyberInt sunt instituþiile care au în
atribuþii prevenþia atacurilor cibernetice. Pe de altã parte, niciodatã nu poþi fi
absolut sigur ca eforturile sunt suficiente. Sunt douã instituþii foarte serioase, foarte profesioniste, care fac în
mod discret ºi eficient o treabã excelentã. ADR poate ajuta prin dezvoltarea competenþelor digitale ºi dezvoltarea unei educaþii digitale adecvate,
astfel încât utilizatorii sã îºi poatã proteja eficient propriile date.
Reporter: Dacã se va ajunge/rãmâne la organizarea evenimentelor/cursurilor exclusiv online, cât de pregãtit
este statul sã susþinã acest domeniu?
Octavian Oprea: Chiar dacã aceste pârghii digitale ne-au uºurat
întrucâtva interacþiunea socialã, nimic
nu se poate compara cu energia unui
concert, a unui eveniment public, a
predãrii faþã în faþã cu profesorul. Sunt
convins cã vom reveni la obiºnuiþele
noastre, dar vom pãstra totodatã utilitatea instrumentelor digitale. În ceee
ce priveºte pregãtirea ºi susþinerea
acestora, pot rãspunde doar pentru
ceea ce cade în sarcina instituþiilor guvernamentale.Cu ajutorul finanþãrii
prin Planul Naþional de Rezilienþã ºi
Redresare, ADR va dezvolta un proiect (obiectivul pentru Compentenþe
Digitale) prin care va oferi fiecãrui
român ºansa de a obþine acel permis
de utilizare a calculatorului sau a altor
instrumente digitale, dupã caz, astfel
încât sã ajutãm populaþia sã dobândeascã atât de necesarele competentenþe
digitale. Proiectul este extrem de util,
pentru cã degeaba dezvoltãm tehnologii orientate cãtre cetãþeni dacã
aceºtia nu vor ºti sã le foloseascã.
Cum asigurãm resursa umanã necesarã procesului de transformare digitalã? Prin crearea unui corp de specialiºti la nivel central (ADR) pentru
consolidarea transformãrii digitale.
Rolurile vizate sunt de tipul: project
manager, arhitect, business analyst,
UI/UX designer, implementarea
efectivã urmând a se face împreunã
cu partenerii din industrie.
Reporter: Care sunt perspectivele
domeniului de IT&C?
Octavian Oprea: Perspectivele
sunt practic nelimitate. Odatã fãcut
primul pas pe drumul transformãrii digitale, nu lãsãm pe nimeni în urmã.
Avem capacitatea de a dezvolta domeniul IT&C într-o vocaþie, pentru cã e
mai mult decât un job – este un mod de
viaþã. Meseria nu mai poate fi brãþarã
de aur când discutãm de automatizare,
robotizare ºi inteligenþã artificialã.
Chiar dacã regãsim în multe locuri bariere – cum ar fi frica de nou, frica de
tehnologia ce pare atotputernicã sau
dificultatea de adaptare – trebuie sã
avem curajul de a pãºi în lumea digitalã, de a schimba paradigma în mod
conºtient ºi asumat.
Reporter: Vã mulþumim! n
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„Perspectivele de dezvoltare
pe piaþa româneascã sunt
foarte mari”
(Interviu cu Nicoleta Macovei, director general S&T)
redictibilitatea, transparenþa, dispariþia birocraþiei, digitalizarea
domeniilor cheie sunt doar câteva dintre chestiunile abordate de
Nicoleta Macovei, director S&T, în interviul de mai jos. Desigur,
nu sunt ocolite nici realizãrile, paºii înainte fãcuþi de aceastã piaþã în ultimul an, iar motivele de optimism nu lipsesc.

P

Reporter: Piaþa de IT&C a fãcut
faþã fãrã probleme pandemiei de
Covid-19. Cum a evoluat aceasta în
2020, an marcat de criza sanitarã?
Nicoleta Macovei: Pandemia a
afectat fãrã îndoialã ºi piaþa de
IT&C, însã, spre deosebire de multe
alte sectoare, domeniul nostru s-a
adaptat foarte rapid la lucrul online
ºi activitatea noastrã nu a cunoscut
deloc întreruperi. Acest fapt se datoreazã în mare parte adaptabilitãþii
angajaþilor la munca de la distanþã
ºi caracterului foarte variat al serviciilor pe care le oferim. Cu toate
acestea, economia în general a avut
de suferit, ceea ºi-a pus amprenta ºi
asupra sectorului de IT&C, ºocul
încasat de clienþii noºtri a avut consecinþe ºi asupra companiei noastre.
Prima jumãtate a anului a impactat
destul de mult o mare parte dintre
clienþii IT, care fie nu au putut sã îºi
desfãºoare activitatea o perioadã,
fie nu erau pregãtiþi sã lucreze online pentru a putea organiza licitaþii.
Proiectele s-au derulat mai lent,
evaluarea ofertelor a durat mai
mult, atât în sectorul public, cât ºi în
cel privat. Intervine aici problema
foarte actualã ºi importantã a digitalizãrii serviciilor din România. Ne
preocupã constant acest aspect ºi
contribuim cu rezultate palpabile în
domeniile infrastructurii (am jucat
un rol esenþial în modernizarea
transportului public cu METROREX ºi STB), al automatizãrii industriale, al tehnologiilor medicale

unele oportunitãþi pentru sectorul în
care activaþi? Au existat ºi dezavantaje generate de criza sanitarã?
Nicoleta Macovei: Pandemia a
urgentat, fãrã îndoialã, procesul digitalizãrii. Tendinþa spre automatizare ºi informatizare exista deja,
dar ea a fost accentuatã de contextul
crizei. De asemenea, declinul economic la care a fost supusã piaþa, în
ansamblul ei, a generat un efect pozitiv deloc surprinzãtor. Competiþia
în domeniile în care activeazã potenþialii noºtri clienþi a devenit mai
acerbã, iar cererea de proiecte a crescut simþitor. Au fost astfel demarate
proiecte care se aflau de multã vreme în aºteptare ºi care s-au materializat doar în contextul pandemiei.
Existã, desigur, ºi un revers al acestei situaþii pozitive. Perioada mare
de emitere a licitaþiilor, urmatã de
un proces greoi de evaluare, rãmâne
o realitate de care ne lovim constant. Mai mult, graba ºi lipsa unei
pregãtiri adecvate duc uneori la caiete de sarcini nu tocmai complete
ºi corecte, ceea ce, evident, se
rãsfrânge negativ ºi asupra activitãþii noastre.
Reporter: Raportul cerere/ofertã s-a modificat în ultimele 12 luni?
Nicoleta Macovei: În domeniul
nostru, capacitatea de ofertare rãmâne în continuare mai mare decât
ceea ce poate absorbi piaþa. Aceastã
realitate se explicã în parte ºi prin
lentoarea cu care se desfãºoarã evaluarea în cadrul licitaþiilor, aºa cum

Foarte presantã este nevoia mare de digitalizare
a sectorului public, dupã cum se vede ºi din
fondurile mari acordate de PNRR pentru
transformarea digitalã în sãnãtate sau în
educaþie. Aceste fonduri ar putea fi o ºansã
extraordinarã de digitalizare a instituþiilor
statului, cu condiþia sã fie exploatate corect ºi la
timp, într-o manierã transparentã ºi corectã".

sau al furnizãrii de energie, printre
altele. În contrapondere la aceastã
primã jumãtate de an puternic afectatã de criza COVID-19, a doua parte a anului a venit însã cu o explozie
de proiecte, perioada septembrie-decembrie fiind una dintre cele
mai aglomerate din ultimii 7-8 ani.
Nivelul slab de digitalizare rãmâne
însã problema principalã, astfel cã,
în condiþiile epidemiei, evaluarea
acestor proiecte dureazã luni întregi,
ceea ce creeazã frustrare ºi împiedicã firmele de IT&C sã îºi atingã randamentul maxim. Chiar ºi în acest
context mai puþin favorabil, ne-a
ajutat foarte mult faptul cã la S&T
avem ºansa sã ne miºcãm cu lejeritate între sectorul privat, sectorul
public ºi proiectele recurente, care
vin din anii trecuþi. Cu acest mix am
reuºit sã ne menþinem pe un trend
ascendent.
Reporter: Pandemia a venit ºi cu

semnalam mai sus. Aceste impedimente vin oricum pe fondul general
al unei pieþe a integratorilor IT aflate încã în curs de formare.
Reporter: S-a vorbit despre digitalizarea forþatã. Ce decizii ar trebui luate la nivelul autoritãþilor
pentru dezvoltarea þãrii noastre din
acest punct de vedere? Unde este
România pe harta europeanã a digitalizãrii?
Nicoleta Macovei: În primã
fazã, aceastã digitalizare impusã de
crizã a avut în vedere crearea unor
condiþii optime pentru lucrul online
(furnizarea de laptopuri, WiFi ºi
networking), precum ºi asigurarea
unor servicii de IT security la nivel
micro. În paralel, au fost lansate ºi
câteva proiecte „adevãrate” de digitalizare, care erau aºteptate de multã vreme (chiar de ani de zile, în
unele cazuri). Câteva exemple de
referinþã în aceste sens ar fi: Siste-

mul integrat pentru emiterea actelor
de stare civilã (SIIEASC) ºi Platforma Digitalã cu Resurse Educaþionale deschise (EDULIB). Toate aceste
proiecte au creat un precedent mult
aºteptat în direcþia alinierii la nivelul de digitalizare existent în alte
state din UE. Tot în direcþia punerii
României pe harta europeanã a digitalizãrii se îndreaptã ºi eforturile
fãcute în domeniul securitãþii informatice, unde avem încã multe de recuperat. Din fericire însã, autoritãþile de resort au fãcut paºi rapizi ºi
importanþi, printre care crearea
Centrului de competenþe european
industrial, tehnologic ºi de cercetare în materie de securitate ciberneticã – o victorie extraordinarã în acest
sens. Mai sunt încã multe de fãcut la
nivel operaþional ºi compania noastrã încearcã prin prezentãri si
demo-uri sã creeze conºtientizarea
nevoii de digitalizare, cu atât mai
mult cu cât existã domenii foarte
importante pentru populaþie care
continuã sã fie deficitare la acest capitol. Am aici în vedere fiscalitatea,
munca, sãnãtatea ºi nu numai.
Reporter: Ce probleme întâmpinaþi în activitatea dumneavoastrã ºi
ce rezolvãri vedeþi pentru soluþionarea acestora?
Nicoleta Macovei: Principala
problemã cu care ne confruntãm
este lipsa de transparenþã a unora
dintre autoritãþi. Încã existã nereguli, uneori frapante, în caietele de
sarcini ºi în derularea licitaþiilor.
S&T a acþionat dintotdeauna pe
piaþa de IT&C cu profesionalism,
transparenþã ºi corectitudine. Acesta este modul de lucru ºi al firmei-mamã, firmã 100% austriacã,
listatã la bursã, cu un acþionariat
transparent. 70% dintre acþiunile
noastre sunt deþinute în regim freefloating ºi nu avem nici în prezent,
nu vom avea nici în viitor, un acþionar majoritar. De asemenea, 30 %
dintre acþiuni sunt împãrþite între
mai multe companii, printre care
Allianz Global Investors GmbH,
BNP Paribas Asset Management ºi
Ennoconn Corporation, subsidiarã
a companiei taiwaneze Foxconn –
în prezent cel mai mare producãtor
mondial de componente electronice
pentru companii de tehnologie din
întreaga lume. O altã problemã care
afecteazã întreaga piaþã de IT este
lipsa de resurse specializate. La
S&T noi am reuºit sã formãm o
echipã de specialiºti care întruneºte
douã criterii foarte importante: este
foarte bunã ºi în acelaºi timp stabilã. Pentru orice specialist conteazã
nu numai partea financiarã, ci ºi sã

aibã posibilitatea de a se dezvolta
prin proiecte provocatoare, cu arhitecturi ºi tehnologii de vârf.
Reporter: Ce ne puteþi spune despre cadrul legislativ din domeniu ºi
despre mãsurile adoptate de autoritãþi pentru susþinerea mediului de
afaceri în pandemie?
Nicoleta Macovei: Cum am
menþionat mai sus, noi, cei din IT,
nu am fost nevoiþi sã ne întrerupem
sau sã ne diminuãm activitatea din
cauza pandemiei. Mai mult, am
înregistrat creºteri în aceastã perioadã, spre deosebire de alte sectoare de afaceri. Oricum, S&T nu ar fi
beneficiat de mãsuri de asistenþã
din partea statului, datã fiind calitatea sa de mare contribuabil.
Reporter: Provocãrile pandemiei de Covid-19 au impus ºi abordarea unor mãsuri specifice. Care
au fost acestea în compania dumneavoastrã?
Nicoleta Macovei: Mãsurile pe
care le-am luat au avut în vedere în
primul rând sãnãtatea ºi securitatea
angajaþilor. S-a lucrat în proporþie
de cel puþin 50% remote, s-au asigurat absolut toate condiþiile de
igienizare ºi dezinfecþie ºi s-au
respectat conºtiincios regulile privind anunþarea oricãror simptome
legate de infectarea cu COVID-19
ºi luratul de acasã, atunci când a fost
necesar.
Reporter: Aþi avut proiecte care
au suferit modificãri/amânãri/devansãri în contextul noii crize?
Nicoleta Macovei: Pandemia
ne-a afectat doar în mãsura în care
au avut de suferit clienþii noºtri,
deja existenþi sau doar potenþiali.
Dar specificul IT&C ne-a permis o
foarte uºoarã adaptare la noile condiþii impuse de crizã, cu atât mai
mult cu cât digitalizarea este o parte
intrinsecã din ceea ce ne propunem
sã facem.
Reporter: Ce obiective de investiþii derulaþi în acest moment?
Nicoleta Macovei: Începând din
2018, de când am venit eu în S&T,
am facut anual câte o achiziþie. Suntem în continuare atenþi la ce se
întâmplã pe piaþã ºi prospectãm în
permanenþã, fiind interesaþi în principal de achiziþii în zone care sã ne
completeze oferta actualã. Asemenea grupului din care facem parte,
ne concentrãm interesul ºi aici, pe
piaþa româneascã, asupra firmelor
din domeniul IOT – un domeniu
pentru care ne recomandã expertiza
ºi experienþa de peste 30 de ani în a
furniza servicii complete, de la dezvoltarea ºi fabricarea produselor
pânã la implementare ºi operaþiuni.

Reporter: Ce cifrã de afaceri aþi
realizat în 2020 comparativ cu anul
anterior ºi care sunt estimãrile pentru anul în curs?
Nicoleta Macovei: Pentru anul
2020, primul an în care s-au fãcut
simþite efectele pandemiei, am realizat o creºtere de 10% comparativ
cu anul precedent. Pentru 2021,
preconizãm o creºtere ºi mai mare,
în consens cu trendul ascendent
menþionat. Vom înregistra astfel o
cifrã de afaceri cu 17% mai mare la
sfârºitul anului în curs.
Reporter: Cum depãºiþi problemele legate de forþa de muncã ºi
cum contribuie la derularea activitãþii companiei faptul cã, în mare
parte, încã se lucreazã de la distanþã? Cum se desfaºoarã activitatea în
compania dumneavoastrã?
Nicoleta Macovei: Încã de la
începutul pandemiei, în cadrul
companiei noastre s-a lucrat de acasã fãrã probleme într-o proporþie de
peste 50%. Adaptabilitatea angajaþilor ºi caracterul versatil al muncii
pe care o prestãm ne-au ajutat, alãturi de luarea tuturor mãsurilor sanitare necesare, sã ne desfãºurãm
activitatea într-un ritm la fel de susþinut ca înainte de pandemie. Din
acest punct de vedere, putem spune
cã am gestionat cu brio provocãrile
aduse de pandemie.
Reporter: Dezvoltarea tehnolo-

giei ºi telemunca vin cu riscuri asociate, iar studiile indicã o creºtere a
atacurilor cibernetice. Credeþi cã
þara noastrã este pregãtitã sã se protejeze de acestea? Ce face compania pe care o reprezentaþi pentru a
combate aceste riscuri?
Nicoleta Macovei: Securitatea
ciberneticã se numãrã printre domeniile care ne intereseazã direct ºi
în care investim foarte multe resurse. Am remarcat deja cã se iau mãsuri în acest sens ºi la nivel naþional,
cum ar fi, de exemplu, inaugurarea
Centrului de competenþe european
industrial, tehnologic ºi de cercetare în materie de securitate ciberneticã, dar ºi alte mãsuri menite sã ne
aducã la zi cu ceea ce se întâmplã în
restul Europei. În ceea ce ne priveºte, am reuºit sã facem faþã acestei provocãri a atacurilor cibernetice din ce în ce mai bine þintite ºi mai
sofisticate prin elaborarea unei strategii de securitate ºi prin atragerea
resurselor din piaþã, a specialiºtilor
din acest domeniu în echipa companiei. Ne-am preocupat, de asemenea, sã încheiem parteneriate cu cei
mai importanþi producãtori de soluþii în securitate.
Reporter: Care sunt perspectivele de dezvoltare ale domeniului
având în vedere trendul actual?
Nicoleta Macovei: Dimensiunea pieþei de IT&C rãmâne în continuare sub potenþialul ei real de
dezvoltare, mai ales în ceea ce priveºte sectorul public. Ne aflãm
încã mult în urma þãrilor dezvoltate
din punct de vedere tehnologic,
deºi populaþia ºi nivelul general de
competenþã în domeniu ar permite
o creºtere semnificativã a consumului de IT&C. Prin urmare, perspectivele de dezvoltare pe piaþa
româneascã sunt foarte mari. Foarte presantã este nevoia mare de digitalizare a sectorului public, dupã
cum se vede ºi din fondurile mari
acordate de PNRR pentru transformarea digitalã în sãnãtate sau în
educaþie. Aceste fonduri ar putea fi
o ºansã extraordinarã de digitalizare a instituþiilor statului, cu condiþia
sã fie exploatate corect ºi la timp,
într-o manierã transparentã ºi corectã.
O altã oportunitate care ar trebui
fructificatã la maximum vine odatã
cu noul ciclu de fonduri structurale,
care aduc câteva axe de finanþare în
domenii critice. Din nou, intervine
problema delicatã a promptitudinii
ºi corectitudinii cu care se va acþiona pentru a nu rata potenþialul de
dezvoltare oferit de aceste fonduri
europene. Dar potenþialul pieþei de
IT din România este atât de mare ºi
oamenii care lucreazã în domeniu
atât de valoroºi, încât eu îmi pun
mari speranþe în viitor.
Reporter: Vã mulþumim! n

Pentru anul 2020, primul an în care s-au fãcut
simþite efectele pandemiei, am realizat o creºtere
de 10% comparativ cu anul precedent. Pentru
2021, preconizãm o creºtere ºi mai mare, în
consens cu trendul ascendent menþionat. Vom
înregistra astfel o cifrã de afaceri cu 17% mai
mare la sfârºitul anului în curs".
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„Criza sanitarã - beneficã pentru
evoluþia tehnologiei”
(Interviu cu Rãzvan Stoica, Director General GTS Telecom)
daptatea cât mai rapidã
la realitatea impusã de
criza sanitarã a reprezentat o ºansã pentru
multe companii ºi în special pentru
cele din domeniul IT&C. Rãzvan
Stoica, Director General GTS Telecom, ne-a vorbit despre rolul
educaþiei, dar ºi al tehnologiei în
societate, despre proiecte lansate
ºi despre planurile de viitor ale
unei companii care evolueazã pe o
piaþã într-o continuã miºcare.

A

Reporter: Pandemia pare sã fi ajutat indirect anumite sectoare de activitate, inclusiv piaþa de IT&C. Cum a
evoluat aceasta în 2020?
Rãzvan Stoica: Comunicaþiile de
date ºi accesibilitatea sunt esenþiale
pentru activitatea comercialã ºi pentru economie. Sectorul IT&C a fost
unul dintre pilonii importanþi în aceastã perioadã, marcatã de un apetit crescut pentru soluþii ºi servicii de tehnologie. Evoluþia pozitivã s-a tradus în
consum sporit de tehnologie, de platforme ºi aplicaþii de colaborare, de securitate informaticã. Când vorbim de
crize, vorbim simultan de provocãri ºi
oportunitãþi. Aºa cã din multe puncte
de vedere ºi, doar aparent paradoxal,
criza sanitarã a fost beneficã pentru
evoluþia tehnologiei.
Reporter: Raportul cerere/ofertã a
suferit unele modificãri în ultimele 12
luni. Care au fost acestea?
Rãzvan Stoica: GTS Telecom activeazã pe piaþa tehnologiei B2B, în
care am observat manifestãri duale la
nivelul companiilor: pe de o parte
clienþii noºtri au luat decizii mai rapide, în special în ceea ce priveºte cerinþele operaþionale ºi o tranziþie securizatã cãtre un mediu online pentru
angajaþii lor, dar, de asemenea, ne-am

confruntat cu mai multe întârzieri în
investiþii importante în proiecte transformaþionale la scarã largã, companiile preferând sã fie precaute ºi sã
aºtepte stabilizarea noilor fluxuri de
activitate. În tot acest timp, am cãutat
sã oferim soluþii pentru toate scenariile în care au funcþionat clienþii noºtri
– de la infrastructurã de date securizatã ºi pânã la back-up sau soluþii de
continuitate pentru afaceri.
Reporter: Cum apreciaþi cã a decurs digitalizarea, forþatã de criza sanitarã, ºi care ar fi deciziile ce ar trebui
luate la nivelul autoritãþilor pentru
dezvoltarea þãrii noastre din acest

punct de vedere, pentru a reduce decalajele faþã de statele din UE?
Rãzvan Stoica: Schimbãrile imprimate de telemuncã favorizeazã
avansul agresiv al infrastructurii de
cloud ºi al soluþiilor software în detrimentul platformelor dependenþe de
locaþii fizice. Autoritãþile au fost nevoite sã construiascã din mers mecanisme ºi politici de rãspuns la crizã
sanitarã ºi, în general, ne-am acordat
corect ºi la timp la corul european.
Mãsurile necesare sunt cele cu efect
pe termen lung. Educaþia este, în
acest sens, prioritatea de top. Transformarea, reducerea decalajelor, se

pot petrece doar cu oameni bine pregãtiþi, educaþi.
Reporter: Cum apreciaþi noua
Lege a implementãrii tehnologiei 5G?
Rãzvan Stoica: Întrucât acum este
în dezbatere în Parlament, considerãm
oportunã aºteptarea rezultatului acestei dezbateri. Propunerea legislativã
transpune, în mod firesc, un pachet de
mãsuri agreate cu partenerii noºtri
strategici.
Reporter: Consideraþi cã þara noastrã este pregãtitã, dupã toate dezechilibrele din 2020, pentru implementarea tehnologiei 5G?
Rãzvan Stoica: Sunt operatori care

anunþã cã au implementat, cel puþin
zonal, tehnologia. Nu vedem necesarã
nicio pregãtire specialã. Suntem printre fruntaºii globali ai conectivitãþii la
internet, diponibile publicului larg.
Doar aceasta în sine reprezintã o pregãtire suficientã. Nu cred cã vom avea
un moment de uimire prin simpla apariþie “oficialã” a tehnologiei.
Reporter: Ce obiective de investiþii
derulaþi în acest moment ºi care este
bugetul alocat în acest sens?
Rãzvan Stoica: Anul acesta GTS
Telecom va investi peste 3 milioane de
euro. Fondurile vor fi direcþionate
pentru consolidarea ºi extinderea centrelor de date de la Bucureºti ºi
Cluj-Napoca, a platformelor de Cloud
ºi pentru diversificarea portofoliului
cu noi tehnologii axate pe securitate ºi
date. În fiecare an, alocãm investiþii
importante în dezvoltarea reþelei GTS
Telecom, pentru a menþine standardele
de performanþã ridicate pe care clienþii
noºtri le aºteaptã. Avem infrastructurã,
expertizã tehnicã ºi disponibilitatea de
a deveni pentru partenerii noºtri un
one-stop-shop pentru servicii integrate de IT&C.
Reporter: Ce cifrã de afaceri aþi realizat în 2020 comparativ cu anul anterior ºi care sunt estimãrile pentru anul
în curs?
Rãzvan Stoica: Pentru 2020, GTS
Telecom a încheiat anul cu o evoluþie
financiarã pozitivã, cu o depãºire a þintei propuse de peste 5%, marcând o
creºtere de peste 170% a cererii de soluþii de securitate, respectiv de 30% a
serviciilor susþinute de centrele de date
ºi platformele Cloud faþã de anul precedent. Anticipãm continuarea acestui
trend ºi pentru 2021, odatã cu lãrgirea
paletei de servicii IT&C din portofoliul nostru.
Reporter: Dezvoltarea tehnologiei
ºi telemunca presupun niºte riscuri,

studiile indicã o creºtere a infracþionalitãþii cibernetice. Þara noastrã este
pregãtitã sã se protejeze de acestea?
Rãzvan Stoica: În acest sens am
lansat recent o soluþie de securitate ciberneticã pe baza de abonament lunar,
”Firewall as a Service”, prin intermediul cãreia companiile pot analiza,
controla ºi securiza traficul de date accesate pe Internet. Complementar, serviciul ”Disaster Recovery” susþine reluarea activitãþii ºi restaurarea unor sisteme ºi date critice în urma unor dezastre naturale, breºe de securitate sau
erori umane. Aceste soluþii vin în
întâmpinarea unei preocupãri în
creºtere din partea companiilor pentru
asigurarea securitãþii cibernetice, dar
ºi a continuitãþii operaþiunilor în cazul
unor incidente majore sau vulnerabilitãþi ale sistemelor informatice critice
ale acestora. GTS Telecom este una
dintre puþinele companii care oferã
clienþilor sãi un produs complet, bazat
exclusiv pe infrastructurã proprie din
România ºi care integreazã serviciile
de telecomunicaþii, Data Center ºi
Cloud proprii.
Reporter: Care sunt perspectivele
de dezvoltare pentru domeniul de
IT&C?
Rãzvan Stoica: Tehnologia îºi
ocupã locul în societate fãrã sã ne
întrebe. Accelerarea transformãrii
digitale va fi pionieratã dinspre sectorul privat, unde companiile cautã
mereu soluþii de a-ºi gestiona dinamic afacerea. Aceastã dezvoltare
vine ºi cu un grad mai mare de complexitate, pe mãsurã ce pe piaþã apar
“prea multe” aplicaþii. Companiile
vor avea nevoie de o busolã nouã
pentru a naviga în aceastã lume mai
digitalizatã, iar noi le vom acompania printr-o abordare personalizatã ºi
know-how tehnic.
Reporter: Vã mulþumim! n

Legea 5G, în mâna deputaþilor
Proiectul legii 5G a continuat sã nascã vii discuþii ºi în acest an, în rândul
specialiºtilor, investitorilor, politicienilor ºi oamenilor simpli interesaþi de
subiect. Acum, proiectul de lege se
aflã în dezbatere în procedurã de urgenþã în Camera Deputaþilor. La începutul sãptãmânii a expirat termenul de
depunere de amendamente la proiectul
legii 5G, dupã ce deputaþii au avut la
dispoziþie aproximativ o sãptãmânã
pentru studierea proiectului, formarea
unei opinii ºi depunerea de amendamente. Urmeazã ca pânã la jumãtatea
sãptãmânii viitoare comisiile de specialitate sã înregistreze rapoartele pe
marginea proiectului de lege.
Guvernul a aprobat, la jumãtatea lunii aprilie, proiectul de lege care prevede cã utilizarea de tehnologii, echipamente ºi programe software în cadrul infrastructurilor informatice ºi de
comunicaþii de interes naþional, precum ºi în reþelele 5G, cu excepþia echipamentelor terminale folosite de utilizatorii finali, va fi condiþionatã de obþinerea de cãtre producãtori a unei autorizãri, care va fi acordatã prin decizie a primului-ministru, pe baza avizului conform al Consiliului Suprem de
Apãrare a Þãrii (CSAT). Fiecare producãtor de echipamente ºi programe
software 5G va trebui sã facã o solicitare pentru obþinerea acestei autorizãri, solicitare care va fi depusã la ministerul cu atribuþii în domeniul Comunicaþiilor. Avizul conform al CSAT se
emite inclusiv prin raportare la obligaþiile asumate de statul român în cadrul
cooperãrii la nivelul organizaþiilor internaþionale din care România face
parte, al Uniunii Europene ºi parteneriatelor strategice bilaterale, pentru
evitarea unor riscuri care pot decurge
din: a) controlul unui guvern strãin
asupra producãtorului în lipsa unui sistem juridic independent; b) absenþa
unei structuri transparente a acþionariatului producãtorului; c) lipsa unui
istoric de conduitã corporativã eticã a
producãtorului; d) funcþionarea producãtorului într-un sistem juridic care
nu impune practici corporative transparente. Toate aceste riscuri sunt
prevãzute în Memorandumul privind
securitatea reþelelor 5G, semnat între
Guvernele României ºi SUA.
Adoptarea acestei legi este obligatorie
pentru lansarea licitaþiei 5G de la care
statul sperã sã atragã în jur de 600
milioane de euro la buget.
Statele europene acordã o atenþie tot
mai mare implementãrii tehnologiei
5G, în contextul în care Europa a rãmas
puþin în urma altor state, precum Au-

Ministrul Economiei, Claudiu Nãsui, a cerut Parlamentului amânarea dezbaterilor pe marginea
Legii pentru reþelele 5G, pe motiv cã Guvernul nu a respectat toþi paºii procedurali înainte de trimiterea în Legislativ. Adresa trimisã de Claudiu Nãsui preºedintei Senatului la 27 aprilie aratã,
conform Adevãrul.ro: „Instituþia noastrã (n.r. Ministerul Economiei) a primit mesaje de atenþionare atât din partea COM (n.r. Comisiei Europene), cât ºi din partea operatorilor economici, referitoare la obligativitatea respectãrii procedurii de notificare a proiectului de Lege privind
adoptarea unor mãsuri referitoare la infrastructuri informatice ºi de comunicaþii de interes naþional ºi condiþiile implementãrii reþelelor 5G. (...) Procedura de notificare prevãzutã de Directiva (UE) 2015/1535 este aplicabilã tuturor proiectelor de acte normative care conþin reglementãri tehnice elaborate la nivel naþional în sensul cã acestea nu pot fi adoptate decât ulterior parcurgerii respectivei proceduri de notificare. (...) Menþionãm cã în 2019-2021, mai multe state
membre au notificat proiecte de acte normative care reglementeazã aceastã problematicã.
Având în vedere cã proiectul de act normativ a fost avizat de cãtre Guvern sã intre pe ordinea de
zi a celor douã Camere ale Parlamentului, vã informãm cã procedura parlamentarã de adoptare
trebuie amânatã, proiectul de act normativ urmând a fi transmis instituþiei noastre în vederea
notificãrii la Comisia Europeanã ºi statele membre. Adoptarea actului urmeazã a se relua dupã
parcurgerea perioadei de status-quo prevãzutã de actul comunitar”.
Deputatul PSD Sorin Grindeanu, fost premier ºi fost preºedinte al ANCOM, a reacþionat, replicând, pe pagina sa de Facebook: “Dupã ce, din Opoziþie, USR se bãtea cu pumnii în piept cât de
pro-american ºi pro-european este, acum, la Putere, ne aratã fix contrariul! Ministrul Nãsui
cere azi amânarea dezbaterilor pe legea care blocheazã participarea Huawei la licitaþia 5G,
ºocând pe toatã lumea! Asta deoarece, ca ministru, a fost de acord cu legea trecutã prin Guvern,
iar ca membru CSAT a votat pentru acest proiect, trimis apoi la Parlament pentru dezbatere în
regim de urgenþã!
Practic Nãsui ne transmite cã nu dã doi bani pe urmãtoarele fapte concrete:
- Iohannis a semnat în SUA un memorandum pe aceastã temã cu Trump, act care trebuie transpus acum în lege;
- toate statele europene importante au luat deja decizii similare ce eliminã companiile chineze
din licitiaþiile 5G;
- amânarea legii blocheazã licitaþia 5G, proiect vital pentru România, din care Guvernul unde
Nãsui e membru sperã sã obþinã sute de milioane de euro!
Dacã Nãsui s-a rãzgândit brusc din pricina lobbyului puternic al Huawei, asta e deja treaba procurorilor. Dacã însã nu înþelege despre ce e vorba, îi dau o veste tristã: când eºti prost, nici mãcar noile tehnologii nu te ajutã sã maschezi asta“.
Surse politice din coaliþie susþin cã solicitarea fãcutã de ministrul economiei sunt de neînþeles,
din moment ce proiectul de lege e deja trecut prin CSAT ºi adoptat de Guvern, iar acum a fost solicitatã ºi procedura de urgenþã, procedurã aprobatã de Biroul Permanent al Camerei Deputaþilor pe 21 aprilie. Prin urmare, procedura de urgenþã a fost aprobatã cu ºase zile înainte de solicitarea ministrului Economiei, fiind deja sesizate comisiile din Camerã pentru avize ºi raport. Pe
de altã parte, demersul ministrului Claudiu Nãsui are loc la scurt timp dupã ce la unele ministere au ajuns adrese ale unor societãþi de avocaturã care reprezintã „societãþi comerciale a cãror
activitate poate fi influenþatã de adoptarea Proiectului de Lege 5G”. O astfel de adresã, de
exemplu, a fost depusã pe 26 aprilie la Ministerul Cercetãrii, Inovãrii ºi Digitalizãrii. În acest
document sunt cerute date despre avizele date la nivel de Guvern, eventuale avize ºi opinii de la
alte instituþii, dar ºi prezentarea unui calendar al procesului de adoptare a proiectului, mai subliniazã publicaþia citatã. n

stralia, China, Coreea de Sud ºi SUA.
Þãrile europene au început sã facã demersuri pentru a dezvolta reþelele 5G
pe teritoriile lor - Germania, de exemplu, a implementat recent cea mai mare
reþea 5G Standalone din Europa. Potrivit estimãrilor unui studiu comandat de
Ericsson, tehnologia 5G ar putea aduce
economiei þãrii noastre 7,8 miliarde de
euro, pânã în anul 2025 (din care beneficiile aduse în zonele rurale ar urma sã
se ridice la 4,7 miliarde de euro), dar
este foarte important ca România sã dispunã de un cadru legislativ predictibil.
Investiþiile sunt deosebit de importante
în ceea ce priveºte implementarea ºi
dezvoltarea reþelelor 5G, iar atunci
când iau deciziile de investiþii, operatorii de servicii de telecomunicaþii îºi

îndreaptã atenþia spre douã aspecte
esenþiale: preþul licenþelor de utilizare a
spectrului (spectrum pricing) ºi valabilitatea licenþelor pentru frecvenþele disponibile (license length). Potrivit Ericsson, accesibilitatea investiþiilor este
foarte importantã, fiind necesar sã existe un mediu cât mai propice pentru investiþii, astfel încât acestea sã poatã
avea un grad bun de rentabilitate (Return of Investment - ROI) ºi investitorii
sã îºi recupereze într-un timp rezonabil
investiþiile fãcute.
Amintim cã un prim proiect de lege,
similar cu cel actual, a fost pus în dezbatere anul trecut, însã acesta nu a
ajuns sã fie aprobat, întrucât a condus
la controverse aprinse în piaþa de profil. n
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DIGITALIZARE

“Domeniul IT&C este într-o
etapã de consolidare, atât la
nivel local, cât ºi internaþional”
(Interviu cu Andrei Avãdãnei, CEO BIT Sentinel)
rovocãrile din domeniul IT sunt atât de ample, încât fãrã îndrumarea
unui specialist cu greu le poþi face faþã. Andrei Avãdãnei, CEO BIT Sentiel, ne-a oferit o serie de rãspunsuri detaliate legate de digitalizarea forþatã, atacurile cibernetice ºi provocãrile muncii de la domiciliu.

P

Reporter: Care a fost evoluþia
pieþei de IT&C în 2020, având în vedere cã semnalele sunt cã nu a avut
de suferit în timpul pandemiei?
Andrei Avãdãnei: Este clar cã
pandemia a scos din zona de confort
multe companii ºi pe noi toþi, ca ºi
oameni. În doar câteva zile, tot ce
cunoºteam în materie de obiceiuri ºi
procese organizaþionale s-a schimbat la 180 de grade. A fost un moment în care noua normalitate însemna exclusiv “work from home”. Nu
aº putea spune cã anul 2020 a fost un
an uºor ºi cu atât mai puþin cã au ieºit
companii câºtigãtoare din el. Consider cã toþi am fost nevoiþi sã ne adaptãm ºi sã restructurãm tot ce ºtiam
dar, noul context ne-a arãtat cât de
important este mediul digital, atât
pentru cultura organizaþionalã, cât ºi
pentru angajaþi. Este clar cã mediul
IT&C a fost în centrul atenþiei ºi
companiile din aceastã industrie au
devenit o prioritate pentru mediul de
business dat fiind faptul cã soluþiile
pe care le oferã ajutã la procesul de
digitalizare. În acelaºi timp, 2020 a
fost un an intens pentru cã atacatorii
au profitat din plin de digitalizarea
acceleratã ºi de contextul ”work
from home” reuºind sã atace jucãtori
puternici din industrie ºi concentrându-se în principal pe zona de
atacuri de tip phishing ºi/sau ransomware. Aº spune cã anul 2020 a
fost un an de tranziþie, de la culturã
de business tradiþionalã la o culturã
organizaþionalã orientatã cãtre inovaþie ºi digital. ªi în 2021 cel mai
probabil vom începe sã vedem consecinþele la nivel de bugete, de rezultate ºi nu în ultimul rând de oameni. Mã bucur totuºi sã vãd cã
dupã un an atât de complex cum a
fost 2020, companiile încep sã înþeleagã importantã securitãþii cibernetice.
Reporter: Cum aþi fãcut faþã provocãrilor pandemiei de Covid-19 ºi
care au fost mãsurile abordate?
Andrei Avãdãnei: Pot spune cã
anul 2020 ne-a fãcut sã regândim
modul de lucru ºi dacã pânã acum
”work from home” era un beneficiu,
în 2021 mi se pare cã ”work from office” a devenit un beneficiu. Cred cã
începutul pandemiei a fost unul
complicat pânã ne-am dat seama cã
noul context e pe termen lung ºi va
trebui sã ne adaptãm în ciuda timpului foarte scurt pe care îl aveam la
dispoziþie. Am trecut la ”work from
home”, am lucrat aºa cum fãceam ºi
pânã acum ºi ne-am concentrat sã
fim alãturi de echipã ºi sã trecem
împreunã peste aceastã provocare.
Acum însã, modul de lucru este unul
hibrid, am crescut echipa odatã cu
mutarea la un nou sediu ºi vom continuã sã facem ce ºtim cel mai bine,
sã oferim servicii profesionale de
securitate ciberneticã ºi sã construim produse care sã rãspundã nevoi-

lor de securitate.
Reporter: Cum s-a modificat raportul cerere/ofertã în ultimele 12
luni?
Andrei Avãdãnei: Conºtientizarea importanþei securitãþii cibernetice este într-un ritm ascendent.
Consider cã este o zona importantã
pe care trebuie sã o aibã în vedere
orice companie care are o componentã online mai ales cã asemeni
unei probleme de sãnãtate, este mult
mai eficient sã previi atacuri cibernetice decât sã tratezi/rãspunzi la
incidente cibernetice. În ultimele 12
luni am avut companii care ne-au
cerut ajutorul ºi ne-au cãutat pentru
a construi relaþii de parteneriat pe
termen lung dar ºi companii care au
sosit prea târziu, în urmã unor probleme grave de securitate, disponibilitate sau de acces neautorizat,
care au dus la pierderi de date confidenþiale, financiare sau reputaþionale greu de estimat. Vedem însã din
ce în ce mai multe companii care îºi
doresc consolidarea infrastructurii
cu procese de securitate robuste ºi
aleg soluþii de monitorizare ºi alertare care sã le creascã rezistenþã la
atacuri cibernetice. La finele anului
2020 a fost anunþat ºi faptul cã România va gãzdui, la Bucureºti, Centrul
European de Competenþe industriale, tehnologice ºi de cercetare în domeniul securitãþii cibernetice –
Centrul Cyber, fiind prima structurã
a Uniunii Europene care va avea sediul în þara noastrã. Este o veste foarte bunã pentru noi ca þarã, ºi mai
ales pentru noi ca ºi profesioniºti în
securitate ciberneticã; este o oportunitate de a demonstra capabilitãþi
ºi de asumare a responsabilitãþii în
ceea ce priveºte rezilienþa ciberneticã.
Reporter: Se vorbeºte intens de
digitalizarea forþatã de criza sanitarã. Care sunt provocãrile acesteia?
A n d r e i Av ã d ã n e i : Î n t r- u n
cuvânt, securitatea. Digitalizarea
forþatã înseamnã cã ai la dispoziþie
un timp foarte scurt sã te ocupi de tot
ceea ce înseamnã migrare date, training angajaþi ºi vânzare. Toate aceste procese fãcute în paralel înseamnã atenþie scãzutã la detalii ºi mai
ales, uºi deschise pentru atacatorii
cibernetici. Chiar dacã la prima vedere ar pãrea iniþial o problema tehnicã, de multe ori prioritatea pe lista
de activitãþi ar trebui acordatã zonei
de training ºi neapãrat un accent pe
zona de securitate ºi aici mã refer fie
la accesarea unui audit de securitate
sau un code review care presupune
analizã codului sursã a viitoarei
platformei sau a infrastructurii unde
vei stoca datele companiei.
Reporter: Ce probleme întâmpinaþi în activitatea dumneavoastrã ºi
ce rezolvãri vedeþi pentru soluþionarea acestora?
Andrei Avãdãnei: Cred cã cea mai

În 2020 am lansat proiectul CyberEDU - o
platformã de e-learning pentru a dobândi
capabilitãþi tehnice de securitate ciberneticã
printr-o serie de laboratoare ºi exerciþii aliniate
la standardele din industrie. Cu acest proiect am
intrat într-un program de accelerare numit
IMPACT EDTech ºi am luat o finanþare de peste
200.000 euro".

mare problemã pe care o avem în prezent e nevoia crescutã de experþi în
securitate ciberneticã. Este clar un subiect atât de bine cunoscut de cãtre
companii din toatã lumea, pentru cã
în ultima perioadã aceastã nevoie nu
face decât sã creascã. Motiv pentru
care am iniþiat alãturi de Orange
România competiþia naþionalã de securitate ciberneticã UNbreakable
România. La finele anului trecut am
organizat douã ediþii ºi în primãvara
acestui an am dezvoltat competiþia
într-un program de educare cu mai
multe etape - etapa de training, competiþia individualã ºi competiþia pe
echipe. Scopul final este acela de a
educa noua generaþie de specialiºti în
securitate ºi de a încuraja tinerii sã
aleagã o carierã în acest domeniu.
Ne-am bucurat sã vedem interesul de
participare, avem peste 800 de tineri
înscriºi în competiþie, pregãtiþi ºi interesaþi sã înveþe securitate ciberneticã.
Mai mult, o altã provocare pe care o
avem vine din partea organizaþiilor,
încã mai existã abordarea de securitate prin obscuritate ºi sunt foarte multe
companii care nu acceseazã un serviciu de securitate ciberneticã decât
atunci când au o problema. Mi-aº dori
sã existe mai multe companii care îºi
doresc mãsuri ºi soluþii proactive de
securitate, cu care sã construim ºi sã
consolidãm procese de rezilienþa
împotriva atacurilor cibernetice.
Reporter: Ce ne puteþi spune despre cadrul legislativ din domeniu ºi
mãsurile adoptate de autoritãþi?
Andrei Avãdãnei: Existã numeroase iniþiative ºi programe promise, în diverse stadii de implementare dar nu pot aprecia dacã rezultatele lor pot avea un impact real în mediul de afaceri românesc.
Reporter: Ce obiective de investiþii derulaþi în acest moment ºi care
este bugetul alocat?
Andrei Avãdãnei: În ultimul an,
atenþia noastrã a fost pe consolidarea echipei, dezvoltatea de soluþii
complementare activitãþilor noastre, creºterea capabilitãþilor ºi serviciilor de monitorizare ºi rãspuns
la incidente de securitate informatic, prin divizia BSS-CERT, Security Operation Center ce se ocupã cu
monitorizarea atacurilor informatice prin analizã, detecþia ºi rãspunsul
la incidente cibernetice. O altã iniþiativa dragã nouã este programul de
educare ºi formare a noii generaþii
de specialiºti în securitate ciberneticã prin iniþiativa UNbreakable
România. Mai mult decât atât, în
2020 am lansat proiectul
CyberEDU - o platformã de e-learning pentru a dobândi capabilitãþi
tehnice de securitate ciberneticã
printr-o serie de laboratoare ºi exerciþii aliniate la standardele din industrie. Cu acest proiect am intrat
într-un program de accelerare numit

IMPACT EDTech ºi am luat o finanþare de peste 200.000 euro. Proiectul este coordonat de Florina Dumitrache ºi îºi propune sã susþinã demersul companiilor în antrenarea
angajaþilor tehnnici inclusiv recalificarea acestora pentru poziþii cheie
în securitate ciberneticã. Proiectul
este deja de succes, în doar un an de
la lansare ajungând sã aibã peste
5000 de utilizatori înscriºi.
Reporter: Dezvoltarea tehnologiei ºi telemunca vin cu riscuri asociate, iar studiile indicã o creºtere a
atacurilor cibernetice. Cum combate compania pe care o reprezentaþi
acest ”flagel”?
Andrei Avãdãnei: Extinderea perimetrului de activitate prin ”work from
home” pentru angajaþi a introdus noi canale de comunicare ce expun companiile la ºi mai multe vulnerabilitãþi. O simplã încãlcare a securitãþii companiei poate conduce la pierderi operaþionale ºi de
date ºi, mai mult decât atât, poate avea
un impact semnificativ asupra reputaþiei. Acest lucru înseamnã pierderi de
clienþi ºi, în cele din urmã, de bani. Sunt
câteva lucruri de baza pe care trebuie sã
le ai în vedere atunci când eºti pus în situaþia de a muta activitatea în online ºi a
adopta noul sistem de telemuncã. Am
creat chiar un ghid pentru toþi managerii
ºi persoanele care lucreazã de acasã ca
sã îi susþinem în organizarea activitãþii.
În plus, suntem de pãrere cã cel mai important pas în a combate riscuri este de a
le conºtientiza. Odatã ce cunoºti riscurile, cu siguranþã vei putea sã fii mai atent
în alocarea resurselor, în lucruri ºi activitãþi ce pot pãrea simple, ca verificarea de
douã ori a URL-ului pe care vrei sã îl accesezi sau a mesajului pe care l-ai primit
prin email. În astfel de momente, atacatorii lanseazã acþiuni de phishing în
masã pentru a maximiza impactul ºi a
câºtiga beneficii financiare.
Reporter: Cu ce se ocupã noua
divizie a companiei, respectiv
BSS-CERT Security Operation
Center?
Andrei Avãdãnei: Noua divizie
BSS CERT se ocupã în special cu
monitorizarea atacurilor informatice prin analizã, detecþia ºi rãspunsul
la incidente cibernetice pentru companii din România. Oferim un sistem complet de monitorizare, alertare, managementul incidentelor ºi
investigaþii ºi acoperã toate procesele de securitate ciberneticã. În fiecare zi sunt analizate activitãþi ce au
loc în sistemele informatice, sunt
create tipare ºi sisteme de alertare
care identificã anomalii ce mai apoi
sunt verificate de echipa de experþi
ai departamentului. Acest serviciu
se adreseazã prioritar companiilor
mici ºi mijlocii din ecosistemul local de business, fiind accesibile cã
buget ºi acoperind nevoia de securitate ciberneticã, asemeni unei asigurãri. Companiile care aleg acest

serviciu sunt convinse de faptul cã o
echipã de profesioniºti monitorizeazã activitatea la nivel de infrastructurã ºi reuºesc sã identifice eventualele anomali care ar rezultã în cazul
unui atac cibernetic. Mai mult decât
atât, prin accesarea unui astfel de
serviciu companiile au alãturi experþi
capabili, certificaþi ºi antrenaþi sã
preia procesul de securitate întãrind
rezilienþa companiei la atacuri. Trãim într-o lume în care e o chestiune
de timp pânã când un atac cibernetic
are loc, tocmai de aceea trebuie sã
fim pregãtiþi sã rãspundem în mod
adecvat unui astfel de incident informatic
Reporter: Ce este necesar de fãcut pentru scãderea perioadei în

tarea de mãsuri proactive de securitate
ciberneticã cum ar fi un serviciu de
monitorizare ºi alertare, creºterea capacitãþilor de senzoristica prin soluþii
de securitate ce adreseazã întreg spectrul de ameninþãri informatice, realizarea unor planuri de rãspuns la incidente de securitate în funcþie de tipurile de
incidente, testarea ºi rafinarea acestor
planuri. Doar monitorizând activ activitatea din infrastructurã, poþi scãdea
perioada de identificare a unui incident.
Reporter: Care este timpul mediu de identificare al unui atac cibernetic, în prezent?
Andrei Avãdãnei: Conform unui studiu de specialitate, timpul mediu de identificare a unui atac cibernetic este de 228
zile în 2020, comparativ cu anul 2019
când era la 206 zile. Probabil va întrebaþi
de ce este atât de mare aceastã valoare ºi
tot creºte de la un an la altul? Pentru cã un
incident de securitate poate proveni din
mai multe surse. Iatã doar câteva dintre
cele mai comune cauze ºi motive pentru
incidentele ºi breºele de securitate: parole
nesigure; procese necorespunzãtoare; vulnerabilitãþi ale sistemului; lipsa actualizãrii
sistemelor ºi serviciilor esenþiale; atacuri
asupra partenerilor de afaceri, pe
supply-chain (furnizori sau clienþi); aplicaþii malware sau ransomware sau eroare
umanã.
Reporter: Care sunt serviciile pe
care le oferiþi în acest moment ºi din
ce zone (economice ºi geografice)
sunt clienþii pe care îi aveþi?
Andrei Avãdãnei: De la ”penetration testing” pânã la rãspunsul la
incidente, echipa noastrã de specialiºti sprijinã organizaþiile pentru a
gestiona o gamã largã de iniþiative de
compliance ºi de gestionare a riscurilor. Oferim consultanþã independentã ºi personalizatã ºi servicii care
acoperã toate aspectele legate de securitatea ciberneticã. Lucrãm cu
clienþi din industrii ca telecom, banking ºi procesatori de plãþi, SaaS, retail ºi e-commerce. În principal portofoliul nostru acoperã zona României dar avem clienþi ºi din Europa de
Vest, Middle East ºi Statele Unite. În
domeniul securitãþii cibernetice este

Suntem de pãrere cã cel mai important pas în a
combate riscuri este de a le conºtientiza. Odatã ce
cunoºti riscurile, cu siguranþã vei putea sã fii mai
atent în alocarea resurselor, în lucruri ºi activitãþi
ce pot pãrea simple, ca verificarea de douã ori a
URL-ului pe care vrei sã îl accesezi sau a
mesajului pe care l-ai primit prin email. În astfel
de momente, atacatorii lanseazã acþiuni de
phishing în masã pentru a maximiza impactul ºi a
câºtiga beneficii financiare".

care un incident este identificat de
compania þintã ºi diminuarea acestuia, înainte de a fi produse daune
semnificative în sistemele informatice?
Andrei Avãdãnei: Un incident de
securitate este un eveniment care duce
la încãlcarea politicilor de securitate
ale unei organizaþii ºi supune datele
sensibile la risc de expunere. Incidentul poate include mai multe tipuri de
evenimente, printre care ºi breºa de securitate a datelor. În esenþã, toate
breºele de securitate a datelor sunt incidente de securitate, dar nu toate incidentele de securitate sunt breºe de securitate a datelor. Pentru scãderea perioadei de identificare ºi mitigare a
unui incident recomandãm implemen-

foarte importantã încrederea, o componentã importantã din portofoliu
dezvoltându-se prin construirea unor
relaþîi pe relaþîi de business pe termen lung ºi consolidarea unui portofoliu de parteneri ce ºtiu cã se pot
baza pe noi atunci când au orice provocãri.
Reporter: Care sunt perspectivele de dezvoltare ale domeniului de
IT&C?
Andrei Avãdãnei: Cred cu tãrie
cã domeniul IT&C este într-o etapã
de consolidare atât la nivel local cât
ºi internaþional. Accentul este în
continuare pe automatizãri ºi pe
inovaþie dar ºi zona de securitate ciberneticã.
Reporter: Vã mulþumesc! n
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INTERVIU
EDUARD PUGHIN, DIRECTOR GENERAL, MAGUAY COMPUTERS::

„Problema cronicã a pieþei IT ºi a
digitalizãrii în România este cã nu plecãm
de la interesul beneficiarilor reali”
l Tratamentul discriminatoriu aplicat companiilor private medii în raport cu multinaþionalele – una dintre problemele din sector l „Previzionãm o
creºtere de 20% pentru anul acesta, în special în zona proiectelor integrate”
omeniului IT&C s-a aflat printre câºtigãtori în pandemia de Covid-19, iar perspectivele de dezvoltare ale industriei sunt nelimitate.
Producãtorul românesc de servere ºi soluþii de stocare Maguay a traversat cu bine anul pandemic, realizând o cifrã de afaceri pe
întreg grupul de 23 de milioane de euro, iar pentru anul în curs þinteºte o
creºtere de 20%.
Cu toate acestea compania întâmpinã probleme în derularea activitãþii cum
ar fi lipsa de consultare a guvernanþilor cu mediul de afaceri ºi specialiºtii
autentici sau tratamentul discriminatoriu aplicat companiilor private medii
(care sunt în general româneºti) în raport cu facilitãþile de care se bucurã actorii multinaþionali.
Domnul Eduard Pughin, Director General, Maguay Computers ne-a acordat
un interviu în care ne-a vorbit despre evoluþia pieþei, despre oportunitãþile ºi
dezavantajele aduse de pandemie în piaþã, dar ºi despre noile proiecte ale
companiei.

D

Reporter: Piaþa de IT&C pare sã
fie unul dintre câºtigãtorii pandemiei
de Covid-19. Cum a arãtat din perspectiva Maguay 2020, an marcat de
criza sanitarã?
Eduard Pughin: Într-adevãr, piaþa
de IT pare sã fie unul dintre câºtigãtori.
Sublinierea nu este gratuitã, astfel cã
noi considerãm cã “investiþiile” fãcute
în IT nu au fost orientate cãtre produsele ºi serviciile cu impact ºi eficienþa
maximã. Desigur, este un fapt pozitiv
numãrul mare de notebook –uri ºi tablete vândute în 2020. Considerãm
însã cã anumite abordãri pe domenii
cum ar fi educaþia sau sãnãtatea ar fi
putut avea impact maxim în condiþiile
unei strategii naþionale – neapãrat construite împreunã cu specialiºti cu expertizã în domeniu, în folosul beneficiarilor educaþiei ºi sãnãtãþii din Rom-

ânia.
Simple achiziþii de echipamente folosesc oare cu adevãrat beneficiarilor
sus menþionaþi, dacã nu sunt completate cu un program de mãsuri coerent
ºi complet pe domeniul respectiv?
Reporter: Ce oportunitãþi ºi ce dezavantaje a adus în prim plan pandemia pentru sectorul în care activaþi?
Eduard Pughin: Credem cã oportunitãþile, dincolo de vânzãrile ocazionale de sisteme de calcul mobile, sunt
unele profunde, de care nu este clar cât
vom putea profita: oare vom realiza ce
anume trebuie sã schimbãm, care sunt
punctele unde trebuie sã fim mai bine
pregãtiþi când apar astfel de situaþii?
Principalul ºi cel mai important dezavantaj considerãm cã este scãderea
generalã în medie a productivitãþii activitãþii. Sigur, pe termen scurt am pu-

tut constata cã anumite tipuri de activitãþi se desfãºoarã la fel de bine sau
chiar mai bine prin “telemuncã” – dar
ce ne facem cu restul, ce ne facem cu
toate activitãþile care presupun prezenþa ºi interacþiunea efectivã, nemijlocitã dintre oameni?
Pe termen mediu ºi lung nu credem
în telemuncã, pe care o considerãm un
factor mai degrabã de slãbire a spiritului de echipã ºi, în acest fel, de alienare
a companiilor medii pe termen lung.
Reporter: Care a fost evoluþia ra-

portului de cerere/ofertã în ultimele 12
luni?
Eduard Pughin: Cererea ºi oferta
de servicii care pot fi prestate de la distanþã au crescut, desigur.
Oferta de produse având ca origine
Asia are de suferit – creºteri de preþuri
(inclusiv la transport), timpi de livrare
mari ºi întârzieri ieºite din comun, impredictibilitate.
A crescut cererea de produse de interes imediat (PC –uri mobile ºi nu numai, tablete, etc.) sau speculative
(aºa-numitele produse pentru minning), dar în acelaºi timp a scãzut cererea de produse cu termen lung de utilizare, folosite în general în producþie de
toate categoriile ºi în servicii profesionale.
Ne referim numai la efectele pandemiei asupra pieþei, pentru cã, în Romania, au fost ºi alte aspecte care au menþinut un interes ridicat asupra pieþei IT,
cum ar fi întârzierea în implementarea
unor mãsuri – care au ajuns sã fie de
abia acum puse în practicã.
Reporter: Contextul pandemic a
împins cãtre o digitalizare forþatã reducând astfel decalajul faþã de statele
UE. Totuºi þara noastrã este la coada
clasamentului european în aceastã privinþã. De ce mãsuri ar fi nevoie pentru
dezvoltarea digitalã a þãrii noastre?
Unde se aflã astãzi România pe harta
europeanã a digitalizãrii?
Eduard Pughin: Noi credem cã problema cronicã a pieþei IT ºi a digitalizãrii
în România este faptul cã nu plecãm de la
interesul beneficiarilor reali. Aceºtia sunt
elevii ºi profesorii în educaþie, medicii ºi
pacienþii în sãnãtate, funcþionarii publici
într-un cuvânt cetãþenii.
Implementarea cu succes a digitalizãrii nu înseamnã dotarea cu echipamente
ºi licenþe urmate de raportãri triumfaliste!
Înseamnã observarea în viaþa de zi cu zi a
beneficiilor digitalizãrii! Elevii ºi profesorii sã aibã soluþii moderne de învãþare,
dar ºi conþinut digital adecvat. Medicii ºi
pacienþii sã aibã acces la beneficiile telemedicinei, la enormul potenþial pe care
inteligenþa artificialã îl are în acest domeniu. Iar cetãþenii ºi funcþionarii publici sã
poatã folosi sisteme informatice moderne, sã nu mai stea la cozi sau la ghiºee.
Acestea sunt numai câteva exemple.
Reporter: Care sunt principalele probleme din activitatea dumneavoastrã ºi
ce rezolvãri vedeþi pentru soluþionarea
acestora?
Eduard Pughin: Ar fi câteva probleme, care desigur nu sunt noi, cum ar fi:
lipsa de consultare a guvernanþilor cu
mediul de afaceri ºi specialiºtii autentici,

tratamentul discriminatoriu aplicat companiilor private medii (care sunt în general româneºti) în raport cu facilitãþile de
care se bucurã actorii multinaþionali, sau
penuria de resurse umane – atenþie, nu
neaparat înalt calificate, ci având formarea profesionalã adecvatã unei înalte calificãri viitoare!
Reporter: Cum apreciaþi cadrul legislativ din domeniu ºi mãsurile adoptate
de autoritãþi pentru susþinerea mediului
de afaceri în pandemie?
Eduard Pughin: Ne-am dori sã avem
aprecieri pozitive! Cum ar putea fi de înaltã calitate cadrul legislativ ºi mãsurile
adoptate în diverse domenii de activitate,
atunci când nu sunt elaborare cu implicarea celor mai reprezentativi specialiºti în
fiecare dintre aceste domenii?
Reporter: Care au fost mãsurile abordate de companie pentru a face faþã provocãrilor pandemiei de Covid-19?
Eduard Pughin: Am lucrat mai
strâns în echipã, am avut grijã unii de alþii
ºi am cãutat sã concretizãm cu mai multã
concentrare fiecare oportunitate. Am cãutat sã identificãm ºi sã dezvoltãm soluþii
potrivite, care sã fie de folos general în situaþia aceasta specialã.
Am aplicat mãsurile necesare de menþinere a stãrii de sãnãtate a angajaþilor: telemunca (acolo unde a fost posibil), testare repetatã, cunoscutele mãsuri de igienã/protecþie individualã ºi colectivã.
Reporter: Aþi avut proiecte care au
suferit modificãri/amânãri/devansãri
în contextul noii crize?
Eduard Pughin: Am avut, ca toata
lumea, proiecte care au suferit modificãri ºi amânãri.
Reporter: Ce obiective de investiþii
derulaþi în acest moment ºi care este
bugetul alocat?
Eduard Pughin: Investim timp în
dezvoltarea mai multor soluþii software ºi hardware care ar putea fi folosite
de piaþa în contextul cerinþei generale
de digitalizare, cloud box 2.0 – un produs IT inovativ, de tip „appliance” integrat hardware ºi software, format
dintr-o componentã hardware de tip
server - tehnologie standardizatã ºi o
componentã software de tip “Software
Defined Infrastructure” - ºi Itrack versiunea 3 - o dezvoltare ce a durat doi
ani care a condus la lansarea celei mai
moderne aplicaþii de GPS Tracking ºi
optimizare rute din regiune. Exemplele mai pot continua, dar vor fi prezentate la momentul potrivit.
Reporter: Ce aºteptãri aveþi odatã
cu lansarea noilor servere Maguay?
Cum vin acestea în ajutorul utilizatorilor?

A crescut cererea de produse
de interes imediat (PC –uri
mobile ºi nu numai, tablete,
etc.) sau speculative
(aºa-numitele produse pentru
minning), dar în acelaºi timp
a scãzut cererea de produse
cu termen lung de utilizare,
folosite în general în
producþie de toate categoriile
ºi în servicii profesionale".

Eduard Pughin: În contextul digitalizãrii, importanþa construirii de datacentere zonale este evidentã. Noile
Maguay eXpertServer, bazate pe cele
mai noi procesoare Intel (Maguay este
partener al Intel de peste 20 de ani, la
cel mai înalt nivel – Titanium), sunt
“cãrãmizile” cele mai potrivite pentru
construcþia datacenterelor moderne performante ºi eficiente.
Reporter: Ce cifrã de afaceri aþi realizat în 2020 comparativ cu anul anterior ºi care sunt estimãrile pentru anul
în curs?
Eduard Pughin: Cifra de afaceri în
2020 pe întregul grup a fost de 23 milioane de euro. Previzionãm o creºtere
de 20% pentru anul acesta, în special
în zona proiectelor integrate. AND-ul
de producãtor hardware dublat de expertiza fireascã în zona de infrastructurã software, capabilitãþile de system
integrator prin prisma numeroaselor
certificãri ºi parteneriate, portofoliul
de produse software proprii ale grupului Maguay ne îndreptãþesc sã þintim
aceastã creºtere.
Reporter: Cum depãºiþi problemele legate de forþa de muncã ºi cum contribuie la derularea activitãþii companiei faptul cã, în mare parte, încã se lucreazã de la distanþã? Cum se desfaºoarã activitatea în compania dumneavoastrã?
Eduard Pughin: Nu suntem entuziasmaþi de conceptul de telemuncã,
pentru cã aplicabilitatea realã este limitatã. Am cãutat sã luãm mãsurile
necesare astfel încât cea mai mare parte a echipei Maguay sã lucreze de la
birou, în cea mai mare parte a timpului.
Considerãm cã prezenþa la birou are
nu numai avantajul cã are o evidentã
componentã socio-profesionalã, ci ºi
pe acela cã protejeazã cu adevãrat viaþa
personalã a fiecãruia, în afara biroului.
Reporter: Care sunt perspectivele
de dezvoltare ale domeniului de
IT&C?
Eduard Pughin: Nelimitate! Este
un domeniu favorizat din acest punct
de vedere! Dar, atenþie, în IT ºi schimbãrile sunt la fel de rapide ºi substanþiale, comparativ cu multe alte domenii de activitate.
Reporter: La ce noi proiecte lucreazã în prezent Maguay?
Eduard Pughin: Lucrãm la proiectul Maguay, parte a economiei româneºti ºi o companie în echipa cãreia îþi
doreºti sã lucrezi ºi sã te dezvolþi personal ºi profesional.
Reporter: Vã mulþumesc! n
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PRODUSE SI SERVICII

”Privim pandemia ca pe un
catalizator pentru o transformare
digitalã masivã ºi ireversibilã
în toate ariile”
(Interviu cu Iulian Antonovici, Delivery Unit Manager Endava Iaºi)
ãstrarea culturii organizaþionale, menþinerea relaþiilor cu clienþii,
adaptarea la noua stare de fapt sunt câteva dintre ”secretele” companiei Endava dezvãluite de Iulian Antonovici,Delivery Unit Manager
Endava Iaºi, în cadrul interviului pe care ni l-a acordat. Printre altele,
domnia sa ne-a vorbit ºi despre trendurile din domeniu.

P

Reporter: Piaþa de IT&C nu a
avut probleme în timpul pandemiei,
ci din contrã. Cum apreciaþi evoluþia
acesteia în ultimul an?
Iulian Antonovici: Piaþa de
IT&C a fost una dintre puþinele care
au reuºit sã evolueze, într-adevãr, ºi
sunt doi factori care au influenþat
enorm aceastã evoluþie. În primul
rând, faptul cã vorbim de o industrie
foarte dinamicã, care a fost capabilã
ºi a avut mijloacele pentru a se dezvolta. Pentru a-ºi continua munca,
cei mai mulþi dintre colegii noºtri au
nevoie de un laptop ºi de o conexiune stabilã la internet. Din fericire,
România are printre cele mai bune
infrastructuri de access la internet
din Europa. Totuºi, nu trebuie minimizat impactul pe care l-a avut trecerea la un regim de muncã de la distanþã asupra colegilor nostri. Într-o
oarecare mãsurã îi putem considera
norocoºi pe cei care lucreazã în aceastã industrie pentru cã îºi pot continua activitatea de oriunde din lume.
Lipsa interacþiunii umane ºi impactul nefast al acestui fenomen nu trebuie însã ignorate. Tocmai de aceea,
în Endava încercãm sã fim constant
alãturi de oamenii noºtri, sã comunicãm deschis ºi transparent cu ei ºi sã
le oferim programe care sã compenseze cât de cât lipsurile din aceastã
perioadã. În al doilea rând, pandemia
ne-a apropiat ºi mai mult de clienþii
noºtri, pentru cã trecem împreunã
prin aceleaºi schimbãri generate de
COVID-19. Cu toþii am fost în carantinã, ne-am dorit sã creem un mediu sigur pentru noi ºi familiile noastre. Împreunã am experimentat cum
piaþa s-a schimbat în mod accelerat
spre nevoia de mai multa digitalizare. Aceastã nevoie acutã de digitalizare a influentat piata IT&C în mod
pozitiv în timpul pandemiei. Am
început proiecte noi sau noi funcþionalitãþi la proiectele la care lucram
deja. Spre exemplu, în Endava Iaºi,
am adus în ultimele luni proiecte din
arii foarte diverse – de la zona medicalã, la comunicaþii sau servicii financiare. Am avut idei noi adaptate
pandemiei cum ar fi cea cu puburi
virtuale pentru un mare producãtor
de bere, prima prezenþã virtualã la
Târgul Auto de la Geneva pentru un
mare producãtor auto, ºi multe alte
soluþi de acest tip ca rãspuns la vremurile pe care le trãim. Ca sã concluzionez, aº spune cã 2020 a fost un an
deosebit ºi pentru industria IT&C.
Am pornit la începutul anului cu planuri mari, a urmat un moment de cotiturã în martie 2020, pe parcursul
cãruia am reuºit sã rãmânem lângã
clienþii noºtri, sã îi ajutãm sã-ºi adapteze strategia digitalã, sã îºi reprioritizeze programele, proiectele si bugetele. Industria ºi-a revenit rapid ºi,

începând din iulie ºi august 2020, a
înregistrat o creºtere explozivã, pe
fondul unei cereri de servicii IT mai
mare decât înainte de pandemie.
Reporter: Ne puteþi spune care
sunt oportunitãþile ºi dezavantajele
aduse de pandemie pentru sectorul
IT?
Iulian Antonovici: Începând cu a
doua jumãtate a lui 2020, observãm
o dinamicã extraordinarã când vorbim de profesioniºtii din IT. Dacã
aceºtia erau legaþi fizic înainte de un
anumit oraº, acum ei pot lucra de
oriunde, ceea ce ne-a determinat ºi
pe noi sã ne lãrgim orizonturile de
cãutare ºi în alte oraºe din regiunea
noastrã faþã de cele în care avem deja
birouri. Noi privim pandemia ca pe
un catalizator pentru o transformare
digitalã masivã ºi ireversibilã în toate ariile de activitate. Pentru Endava
transformãrile acestea au adus noi
proiecte ºi relaþii profesionale cu oameni fantastici, din întreaga lume.
Nu mai suntem atât de legaþi de locaþii fizice ºi suntem siguri cã acest lucru va deschide noi oportunitãþi pentru noi ºi clienþii noºtri.Vorbind despre dezavantaje, cu siguranþã cel
mai mare dezavantaj este cã am pierdut acea interacþiune faþã în faþã. Birourile noastre sunt aranjate ca spaþii
deschise, astfel încât sã permitã o interacþiune rapidã între oameni ºi
echipe. Adaptarea aceasta cred cã va
mai cere timp. Încã de la începutul
pandemiei, am configurat canale de
comunicare cât mai uºor de folosit,
astfel încât toatã lumea sã ne poatã
contacta rapid ºi sã fie la curent cu
ceea ce se întâmplã la nivel de locaþie. Regulat, organizãm All Hands
meetings, la care sunt invitaþi toþi colegii. Îi invitãm sã ne adreseze întrebãri despre orice nelãmurire sau curiozitate, iar echipa de Leadership
rãspunde live la acestea. Încercãm sã
venim cu precizãri pentru orice
aspect, fie legat de proiecte, noi
oportunitãþi, detalii administrative,
etc. Mai mult, ca rãspuns la schimbarea modului de lucru, am implementat un program de echilibru al work
life balance, denumit Endava Wellbeing. Acest program este structurat
pe patru piloni: Mind, Body, Community & Home. Venim în sprijinul
angajaþilor cu workshop-uri, sessiuni ºi masterclass-uri din domenii foarte diverse, de la sesiuni cu psihologi despre gestionarea emoþiilor, cum
sã-ºi contruiascã un mod de gândire
pozitiv, la întâlniri cu experþi în nutriþie, antrenori, etc.
Reporter: Ce ne puteþi spune despre modificãrile raportului cerere/
ofertã în ultimele 12 luni?
Iulian Antonovici: Cererea a crescut enorm în ultimele 12 luni ºi va
continua sã creascã. Tocmai de ace-

La nivelul României, avem în acest moment un
numãr mare de profesioniºti IT ºi, paradoxal, un
deficit de aproximativ 15.000 de profesioniºti".

ea, consider cã actualii jucãtori existenþi din piaþã vor continua sã creascã ºi vor veni alþii noi. La nivelul
României, avem în acest moment un
numãr mare de profesioniºti IT, ºi,
paradoxal, un deficit de aproximativ
15.000 de profesioniºti. Perspectivele de creºtere pentru piaþa de IT sunt
foarte optimiste ºi þine de noi toþi cei
implicaþi în domeniul IT sã ajutãm
cu creºterea noilor talente. În Endava avem in fiecare an programe pentru juniori prin care oferim noi locuride munca pentru 50-60 de absolvenþi IT sau persoane la început de
cariera. Programul de internship se
organizeazã o datã pe an, sincronizat
cu perioada de practicã a anului.
Avem si niºte boot camps, programe
scurte de formare pe tot parcursul
anului ºi atingem zone foarte diverse,
de la Full Stack Development, la
Applications Management, DevOps,
Automation Testing, Digital Design,
3D Design ºi multe altele.
Reporter: Cum apreciaþi cã a decurs digitalizarea ”forþatã” ºi care ar
fi deciziile ce ar trebui luate la nivelul autoritãþilor pentru dezvoltarea
þãrii noastre din acest punct de vedere, reducând, astfel, decalajele faþã
de statele din UE?
Iulian Antonovici: România are
un potenþial imens pentru digitalizare – avem infrastructura necesarã, iar
capacitatea de învãþare ºi adaptare a
profesioniºtilor IT din þara noastrã
este enormã. Vedem acest lucru în
fiecare zi la angajaþii noºtri.Totuºi,
pentru a vorbi de digitalizare în toate
domeniile, nu putem face referire
doar la sectorul de IT&C ºi de oamenii care lucreazã aici. Digitalizarea
este un proces îndelungat ºi deºi pandemia a accelerat acest proces, nu ne
putem aºtepta sã vedem rezultate
imediat. Pentru a reduce decalajele,
este esenþial ca mediul privat sã fie
implicat mai puternic în acest proces
de digitalizare. Nu este suficient
doar sã susþinem profesioniºtii IT
încã de pe bãncile facultãþii prin diverse programe de practicã, oportunitãþi de învãþare ºi conºtientizare a
impactului pe care aceºtia îl pot aduce. E nevoie de mecanismele prin
care aceºtia sã sprijine industria sã
creascã mai departe ºi sã încerce sã
sprijine ºi comunitatea sã adere la
soluþiile din zona tech.
Reporter: Ce provocãri întâmpinaþi ºi ce rezolvãri vedeþi pentru soluþionarea acestora?
Iulian Antonovici: Cu siguranþã,
cele mai multe provocãri au apãrut
pe parcursul ultimului an ºi s-au referit la transferarea tuturor operaþiunilor ºi echipelor în mediul virtual.

Endava este o companie nativ digitalã, angajaþii noºtri sunt obiºnuiþi sã
lucreze în mediul online, alãturi de
colegi din toatã lumea, dar niciodatã
nu am avut o schimbare de o asemenea anvergurã. Ceea ce cred cã au
pierdut foarte multe dintre companii,
a fost grija pentru cultura organizaþionalã. Din prima zi în care am început sã lucrãm de acasã, am încercat
sã-i facem pe oameni sã se simtã în
continuare parte din aceastã culturã.
Am lansat în online programul de
wellbeing, am lansat mai multe cercetãri pentru a verifica ce nevoi au
oamenii noºtri, cum se simt. Am
încercat sã rezolvãm problemele
punctuale cum ar fi lipsa unei dotãri
corespunzãtoare lãsând oamenii
sã-ºi ia acasã ce au avut nevoie – monitoare, scaune etc., dar ºi problemele profunde, cum ar fi lipsa interacþiunii umane. Avem echipe întregi
care s-au format în perioada pandemiei ºi care poate nu se cunosc încã
faþã în faþã. Avem foarte mulþi colegi
care ni s-au alãturat în aceastã perioadã ºi care nu mai beneficiazã de
acea perioadã de acomodare la noul
mediu de lucru ºi la noua echipa. Am
încercat sã compensãm aceste situaþii ºi sã le oferim experienþe inedite
chiar ºi în online. Sub nicio formã nu
dorim sã lãsãm sentimentul de apartenenþã la cultura noastrã organizaþionalã sã disparã.
Reporter: Cum apreciaþi cadrul
legislativ din domeniu ºi mãsurile
adoptate de autoritãþi pentru susþinerea mediului de afaceri în pandemie?
Iulian Antonovici: Endava are
ºapte birouri în România, suntem
prezenþi aici de peste 10 ani, deci putem spune cã ne-am adaptat cu succes cadrului legislativ din þara noastrã, care ne-a permis sã creºtem
constant de la înfiinþare pana in prezent. Mãsurile luate de guvern în perioada pandemiei nu ne-au influenþat
extrordinar, dar probabil au fost utile
pentru companiile aflate la început
de drum sau cele în dificultate.
Reporter: Aþi avut proiecte care
au suferit modificãri în contextul
noii crize?
Iulian Antonovici: Iniþial, unii
clienþi de-ai noºtri au suferit un ºoc
la debutul pandemiei, lucru care s-a
rãsfrânt ºi asupra noastrã. Consider
însã cã am reuºit sã-i ajutãm în toatã
aceasta perioadã, ºi împreunã cu marea majoritate a partenerilor noºtri
ne-am adaptat rapid la situaþie ºi suntem acum optimiºti legat de viitor.
Reporter: Ce cifrã de afaceri aþi
realizat în 2020?
Iulian Antonovici: Cele mai recente cifre pe care vi le pot oferi în

acest moment sunt veniturile de
647,7 milioane lei pe care Endava
România le-a raportat în anul financiar care s-a încheiat pe 31 decembrie 2019, în creºtere cu 29% comparativ cu anul anterior.
Reporter: Cum depãºiþi problemele legate de forþa de muncã? Cum
se desfaºoarã activitatea în compania dumneavoastrã?
Iulian Antonovici: La acest moment, aproape toþi angajaþii noºtri lucreazã de acasã. Aºa cum am menþionat anterior, suntem extraordinar
de mândri de modul în care oamenii
s-au adaptat la aceastã realitate ºi de
modul în care au continuat sã-ºi

standard.Pe lângã aceasta, Endava
deþine o serie de certificãri la nivel
internaþional din partea Organizaþiei
Internaþionale pentru Standardizare.
Vorbim aici de ISO 27001 (International Standard for The Management of Information Security), ISO
22301 (International Standard for
the Management of Business Continuity) ºi ISO 9001 (International
Standard for Quality Management)
Reporter: Cât de pregãtit este domeniul de IT&C sã susþinã o eventualã trecere totalã la telemuncã/ºcoalã online?
Iulian Antonovici: Avem infrastructura necesarã, instrumentele,
cunoºtinþele ºi tot ce avem nevoie
pentru a-i ajuta pe oameni sã facã
trecerea dinspre experienþele live
spre cele din noua realitate. Cu toate
astea, noi vedem mai mult un model
hibrid care va fi din ce în ce mai utilizat în experienþele noastre.
Reporter: Care sunt perspectivele de dezvoltare ale domeniului?
Iulian Antonovici: Cuvântulcheie pentru aceastã industrie va fi
cu siguranþã „creºtere”. În fiecare
zi, ne îndreptãm spre o lume tot mai
tehnologizatã, iar serviciile oferite
de piaþa IT&C vor fi întotdeauna la
mare cãutare ºi întotdeauna va fi
nevoie de tot mai mulþi oameni. Se
vor produce schimbãri, cu siguranþã. Sã nu uitãm cât de dinamic este
domeniul despre care vorbim. Vom
vedea o accelerare în conectarea
diferitelor dispozitive, servicii ºi
sisteme automate (IoT) susþinutã
de utilizarea noilor generaþii de
tehnologie pentru reþelele celulare
fãrã fir. Un alt domeniu care îºi va
continua trendul ascendent va fi
zona de stocare si procesare în Cloud. Se lucreazã foarte mult în zona

Pentru a-ºi continua munca, cei mai mulþi dintre
colegii noºtri au nevoie de un laptop ºi de o
conexiune stabilã la internet. Din fericire,
România are printre cele mai bune infrastructuri
de access la internet din Europa".

îndeplineascã rolurile cu professionalism. Am redefinit ce înseamnã
„activitate curentã” ºi sunt deja câteva luni de când lucrãm în acest sistem. Întâlnirile dintre echipe s-au
mutat pe Microsoft Teams, comunicarea este intermediatã acum, dar am
reuºit sã ne adaptãm.
Reporter: Studiile indicã o
creºtere a atacurilor cibernetice, de
când a început pandemia. Ce fac
companiile ca sã se protejeze de acestea?
Iulian Antonovici: Este adevãrat
cã atacurile cibernetice au crescut
odatã cu dezvoltarea tehnologiei ºi a
fenomenului de telemuncã, dar, din
fericire, România este pregãtitã sã le
facã faþã. Avem destule companii,
atât locale, cât ºi de la nivel internaþional care lucreazã pentru a ne asigura siguranþa online. Endava se asigurã cã informaþiile clienþilor noºtri
sunt în conformitate cu SOC2 audit

de inovaþie momentan. Se lucreazã
cu tehnologii care pânã acum 10
ani, pãreau de domeniul science-fiction-ului, iar trendul se va pãstra. Deja avem proiecte în care se
lucreazã cu inteligenþa artificialã,
AR, VR, Machine Learning. Cine
ºtie, probabil cã în câþiva ani, toate
acestea vor fi învechite. Ce ºtim sigur însã este cã profesioniºtii
Endava pot sa conceapã ºi sã dezvolte sisteme informatice foarte
complexe, pentru clienþi pentru
care pânã de curând ar fi putut lucra
doar dacã se relocau într-o mare
metropolã din afarã. Contribuþia
noastrã a devenit criticã pentru
mari companii financiare, de telecomunicaþii, media, logisticã ºi
alte sectoare, iar oportunitatile de
învãþare ºi dezvoltare personalã
pentru aceºtia vor fi din ce în ce
mai mari.
Reporter: Vã mulþumim! n
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AFACERI
PESTE 82,75 MILIOANE EURO

Cifra de afaceri din 2020 - cea mai
mare din istoria companiei Allview
(Interviu cu Lucian Peticilã, CEO Allview)
andemia nu a însemnat un recul pentru toate companiile.
Allview este un exemplu în acest sens, anul trecut înregistrând
cea mai mare cifrã de afaceri de când activeazã pe piaþã - peste
82,75 milioane de euro. Lucian Peticilã, CEO Allview, ne-a vorbit despre proiectele de dezvoltare ale companiei, precum ºi despre câteva premiere în portofoliul de produse ºi despre tendinþele acestei pieþe
aflate în expansiune.

P

Reporter: Piaþa de IT&C pare sã
fie unul dintre câºtigãtorii pandemiei
de Covid-19. Cum a evoluat aceasta în
2020, an marcat de criza sanitarã?
Lucian Peticilã: Allview este o
companie ce se adapteazã permanent
la un mediul foarte dinamic, asa cum
este este industria IT&C, iar provocãrile anului 2020, ºi mai mari decât de
obicei, nu ne-au luat prin surprindere,
ci ne-au oferit încã o datã posibilitatea
sã demonstrãm flexibilitatea. Ne-am
adaptat rapid la nevoile educaþiei online ºi a muncii la distanþã, ceea ce s-a
vãzut ºi în creºterea cifrei noastre de
afaceri pentru dispozitivele electronice dedicate acesteia. Evoluþia noastrã
s-a aliniat unor tendinþe consemnate în
mai multe studii despre evoluþia pieþei
IT&C, care atestã o creºtere de la
5,5%, în 2019, la 7% - la finele primului trimestru din 2020, respectiv 7,5%
- în trimestrul al doilea din acelaºi an.
Suntem convinºi cã ºi rezultatele totale pe 2020 vor marca o creºtere substanþialã, iar dinamica pozitivã se va
menþine ºi în 2021.
Reporter: Care sunt oportunitãþile
aduse de pandemie pentru sectorul în
care activaþi? Dar dezavantajele?
Lucian Peticilã: Pandemia de
COVID-19 a luat prin surprindere lumea întreagã ºi, din pãcate, în cazul
unor ramuri economice, a fost impusã
sistarea completã a activitãþii din considerente de sãnãtate publicã. Alte industrii, între care ne numãrãm ºi noi,
au fost nevoite sã se adapteze rapid
unor noi circumstanþe economice,
care au adus ºi noi oportunitãþi. Din
aceastã perspectivã, Allview a valorificat segmentul educaþional, unde a
crescut cererea de echipamente care sã
faciliteze ºcoala online, generând o cifrã de afaceri de 6,87 milioane de euro
(33,62 milioane de lei). Portofoliul
companiei a fost diversificat rapid prin
dispozitive precum Viva H1003 LTE
PRO (dispozitiv special conceput pentru educaþia online), Allbook I (echipat cu procesor Intel® Core™ i3 din a
10-a generaþie, sistem de ventilaþie
performant, capacitate de memorie
extinsã, ce le oferã utilizatorilor toate
funcþionalitãþile de care au nevoie,
într-un design subþire ºi elegant) ºi
Allbook Q (primul laptop Allview cu
procesor Snapdragon ºi modem G4 integrat).
În planul activitãþii comerciale, la
creºterea cifrei de afaceri a companiei
de anul trecut a contribuit implicarea
Allview în eforturile mediului de business din România de a procura echipamente medicale care deveniserã greu
de gãsit în trimestrul al II-lea. Pe baza
relaþiilor îndelungate cu furnizorii chinezi, compania braºoveanã a reuºit sã
achiziþioneze, într-un ritm accelerat ºi
la preþuri avantajoase, consumabile
medicale pentru mai mulþi parteneri
din serviciile de sãnãtate, atât din sec-

torul public, cât ºi cel privat.
Dacã ar fi sã mã refer ºi la dezavantaje, aº menþiona imposibilitatea de a
intra în contact direct cu consumatorii,
în showrooms ºi la târguri de profil,
unde aveam, an de an, o prezenþã constantã, care ne permitea sã luãm, nemijlocit, pulsul pieþei.
Reporter: Ce soluþii de protecþie
împotriva noilor riscuri cibernetice au
apãrut pe piaþa de profil?
Lucian Peticilã: Eliminarea riscurilor la adresa integritãþii ºi confidenþialitãþii datelor rãmâne o preocupare
majorã pentru toþi jucãtorii de pe piaþa
IT&C, chiar ºi pentru acele companii
pentru care securitatea ciberneticã nu
reprezintã o activitate principalã, iar
Allview nu face excepþie de la aceastã
tendinþã. În prezent, lucrãm la o soluþie
hardware care sã se potriveascã majoritãþii dispozitivelor din portofoliul
nostru, astfel încât toate informaþiile
de pe respectivul dispozitiv sã fie securizate.
Reporter: Cum s-a modificat raportul cerere/ofertã în ultimele 12
luni?
Lucian Peticilã: Munca ºi ºcoala la
distanþã au necesitat mai multe dispozitive electronice, iar limitarea activitãþilor sociale a adus mai mult timp de
petrecut în propriile case, adesea alãturi de gadgeturi, astfel creºterea cererii a fost evidentã. Noi ne-am strãduit
sã rãspundem cât mai prompt acestei
cereri sporite, iar rezultatele s-au vãzut. Pentru segmentul de business reprezentat de dispozitivele electronice,
la finele anului trecut, am înregistrat o
creºtere a cifrei de afaceri cu 20% faþã
de 2019, respectiv 36% faþã de 2018.
Allview a avut creºteri de vânzãri pentru întreg portofoliul de produse electronice în 2020, faþã de anul anterior,
între care se remarcã avansul vânzãrilor pentru gama IT&C, cu 12%, respectiv pentru televizoare smart, cu
27%.
Reporter: Ce cifrã de afaceri aþi realizat în 2020 comparativ cu anul anterior ºi care sunt estimãrile pentru anul
în curs?
Lucian Peticilã: În 2020, Allview a
înregistrat o cifrã de afaceri de peste
82,75 milioane de euro (404,61 milioane de lei), cea mai mare din istoria de
19 de ani a companiei. Profitul net s-a
situat la 4,88 milioane de euro (23,86
milioane de lei), dupã un an de creºtere
a vânzãrilor pentru echipamentele
electronice, dar în care am valorificat
ºi alte oportunitãþi comerciale apãrute
în relaþia cu China, pe fondul pandemiei de COVID-19. Din totalul profitului net, producþia de electronice a
companiei (telefoane mobile inteligente, televizoare, sisteme Smart
Home, tablete, laptopuri ºi alte gadgeturi) a reprezentat 1,4 milioane de euro
(7,04 milioane de lei), în creºtere de
aproape 4 ori faþã de profitul înregi-

Allview a valorificat segmentul educaþional,
unde a crescut cererea de echipamente
care sã faciliteze ºcoala online, generând
o cifrã de afaceri de

6,87 milioane de euro
(33,62 milioane de lei)".

strat de producþia de electronice (1,84
milioane de lei) în 2019.
Pentru 2021-2022, ne propunem sã
creºtem cel puþin în acelaºi ritm anual
în privinþa activitãþii principale, dispozitivelor electronice. Iar pe piaþa româneascã de Smart TVs cu Android
TV™ ºi Google Assistant™ integrat
avem obiectivul de a deveni lideri.
Allview a fost printre primele companii din Europa care a încheiat un parteneriat direct cu Google Android TV™
(2019), fiind primul brand din România care a adoptat tehnologia QLED
(2020), astfel cã, având în vedere oferta diferenþiatã ºi diversificatã de produse, precum ºi potenþialul de creºtere
al pieþei, suntem convinºi cã com atinge acest obiectiv.
Reporter: Ce probleme întâmpinaþi în activitatea dumneavoastrã ºi ce
rezolvãri vedeþi pentru soluþionarea
acestora?
Lucian Peticilã: În IT&C, una dintre problemele cu care ne confruntãm
este reprezentatã de creºterea preþului
componentelor, iar pe fondul pandemiei, în primele faze ale crizei, am fost
nevoiþi sã facem faþã reducerii capacitãþilor de producþie ale furnizorilor ºi
creºterii cererii de produse, toate acestea cumulate ducând la presiune asupra lanþurilor de aprovizionare, dar ºi
la o creºtere constantã ºi semnificativã
a preþurilor de achiziþie. Din ceea ce
observãm, chiar ºi în prezent se vorbeºte de o „crizã a componentelor”,
care afecteazã nu doar industria
IT&C, dar ºi cea auto ºi alte domenii.
Avantajul Allview a constat în experienþa de aproape douã decenii ºi parteneriatele solide pe care le-am dezvoltat cu furnizorii. Acestea ne-au permis sã gãsim o soluþie rapidã pentru a
minimiza impactul negativ al volatilitãþii în privinþa aprovizionãrii: am decis sã mãrim perioada-tampon pentru
care ne achiziþionãm componente în
avans ºi am fost prevãzãtori, având la
dispoziþie capitalul necesar pentru
aceastã investiþie. Astfel, am reuºit sã
preîntâmpinãm creºterile de costuri de
producþie ºi sã ne menþinem produsele
la preþuri competitive.
Reporter: Cum apreciaþi cadrul legislativ din domeniu ºi mãsurile adoptate de autoritãþi pentru susþinerea mediului de afaceri în pandemie?
Lucian Peticilã: Apreciem faptul
cã s-au luat anumite mãsuri de susþinere a angajaþilor intraþi în ºomaj tehnic,
de creditare a IMM-urilor, de amânare
a ratelor bancare ºi, cel mai recent, s-a
stipulat posibilitatea reducerii programului de muncã ºi a remuneraþiei angajaþilor cu pânã la 50%, pentru minimum cinci zile lucrãtoare, în timp ce
Statul deconteazã angajatorului 75%
din diferenþa dintre salariul de bazã
brut iniþial ºi salariul de bazã aferent
zilelor lucrate. Cu toate acestea, dacã
ne raportãm nu la opinia subiectivã a
reprezentanþilor unor industrii puternic afectate de mãsurile de combatere
a pandemiei de coronavirus, ci la per-

spectiva unor experþi internaþionali,
putem aprecia cã mãsurile adoptate nu
au fost suficiente. România se aflã
de-abia pe locul 124, din 191 de state
analizate, în privinþa sprijinului direct
acordat de la bugetul de stat firmelor ºi
persoanelor fizice, într-un clasament
al Fondului Monetar Internaþional
(FMI).
Situarea alãturi de alte state din
Africa ºi Asia, mai puþin dezvoltate,
nu este deloc onorantã pentru þara noastrã, în condiþiile în care România se
aflã în topul primelor 50 de economii
ale lumii, dupã mãrimea PIB. Sprijinul
direct de la buget a atins nivelul de
2,3% din PIB în România, faþã de o
medie de 2,5% folositã drept referinþã
de FMI.
Reporter: Care au fost mãsurile
abordate de companie pentru a face
faþã provocãrilor pandemiei de Covid-19?
Lucian Peticilã: Ca urmare a situaþiei generate de pandemia Covid-19, din motive de precauþie ºi
protejare a angajaþilor ºi clienþilor, o
primã mãsurã a constat în suspendarea activitãþii cu publicul, dar am
compensat prin ceea ce aveam deja
implementat: serviciile de call center
ºi Centrul de Asistenþã (ticketing) - o
aplicaþie online care permite înregistrarea de solicitãri ºi urmãrirea evoluþiei acestora, în condiþii de securitate a datelor. Între alte mãsuri de protecþie implementate de compania noastrã se numãrã: (1) amplasarea de
igienizatoare de mânã; (2) oferirea de
mãºti medicale ºi mãnuºi de protecþie
în toate birourile; (3) decontaminarea
periodicã a spaþiilor de birouri prin sisteme de nebulizare profesionale;
precum ºi (4) testarea întregii echipe
de trei ori pe lunã cu teste antigenice
rapide. De asemenea, pentru a reduce
ameninþarea Covid-19 asupra sãnãtãþii angajaþilor, a fost încurajatã desfãºurarea activitãþii de acasã în cadrul departamentelor unde este posibil acest lucru. Modalitatea de desfãºurare a activitãþii remote a fost
implementatã cu succes datoritã procedurilor deja generalizate în fluxul
comunicaþional al întregii echipe.
Departamentele de producþie ºi logisticã, a cãror activitate nu permite
munca remote, au fost divizate în douã
schimburi, pentru a limita astfel, contactul între persoane. Pentru angajaþii
care nu îºi pot desfãºura activitatea în
afara companiei, am redus la minimum interacþiunea fizicã între membrii diferitelor departamente ºi am reorganizat birourile, pentru a spori spaþiul dintre acestea.
Reporter: Ce obiective de investiþii
derulaþi în acest moment ºi care este
bugetul alocat?
Lucian Peticilã: Pe o piaþã atât de
dinamicã precum cea pe care activãm,
este obligatoriu sã derulezi investiþii ºi
sã aduci inovaþii permanent. Proiectele de dezvoltare se dezvãluie treptat,
pe mãsurã ce momentul lansãrii pe

piaþã se apropie, astfel cã nu vã voi putea vorbi despre toate, ci prefer sã mã
refer la conceptul Touchless - interacþiunea cu tehnologia fãrã atingere, prin
senzori ºi comenzi vocale - pe care ne
vom concentra în urmãtorii ani. Pe cât
este de clar cã tehnologiile de comunicare au devenit parte din viaþa noastrã
ºi din destinul omenirii, tot atât de evident este cã felul în care ne raportãm la
tehnologie se schimbã. Tehnologia va
rãmâne alãturi de noi, dar va interfera
tot mai puþin cu alte activitãþi, iar acþionarea diferitelor dispozitive din ju-

þiul online. Cu toþii visãm sã ne întoarcem la interacþiuni sociale fireºti, cãrora noile tehnologii digitale le pot
aduce îmbunãtãþiri, dar pe care nu le
pot înlocui complet. Evenimentele pot
deveni mai atractive graþie unor dispozitive electronice ºi mai accesibile, din
orice colþ al lumii, celor care nu se pot
afla acolo. În sãlile de clasã, tablele inteligente sau tabletele ar contribui a o
ilustrare mai bunã a materiei predate ºi
ar spori interacþiunea între cursanþi.
Este important sã analizãm care sunt
efectele secundare ale acestor interacþiuni aproape exclusiv online, din ultimul an, ºi cum pot fi remediate. Oamenii au obosit sã vorbeascã unii cu alþii
doar prin intermediul unor ecrane, iar
în privinþa interacþiunii cu tehnologia
doresc mai mult confort, naturaleþe ºi
eficienþã a comunicãrii, în întâmpinarea cãrora Allview vine prin dezvoltarea conceptului Touchless, care permite interacþiunea cu dispozitivele
electronice fãrã atingere. În plus, acest
aspect a devenit ºi unul fundamental în
contextul mãsurilor de prevenire a
rãspândirii virusului SARS-CoV-2.
Oamenii vor tehnologia în viaþa lor,
ºi-au dat seama de beneficiile acesteia,
dar nu mai doresc sã se simtã „legaþi”
de ea.
Reporter: Care sunt perspectivele
de dezvoltare ale domeniului pe care îl
reprezentaþi?
Lucian Peticilã: Românii sunt
mari consumatori pasionaþi de tehnologie, au o deschidere spre adoptarea
ultimelor noutãþi din domeniu ºi sunt
bine conectaþi la trendurile internaþionale: ºtiu din ce în ce mai multe despre
gadgeturile care au devenit parte a vieþii noastre ºi devin tot mai exigenþi. La
finele anului trecut, un raport GlobalWebIndex arãta cã 96,% dintre utilizatorii de internet din România deþin un
telefon inteligent, iar 86,6% au un
computer desktop sau laptop, iar la
Allview suntem convinºi cã acest interes se va menþine.
Dacã þinem seama de previziunile

În IT&C, una dintre problemele cu care ne
confruntãm este reprezentatã de creºterea
preþului componentelor, iar pe fondul
pandemiei, în primele faze ale crizei, am fost
nevoiþi sã facem faþã reducerii capacitãþilor de
producþie ale furnizorilor ºi creºterii cererii de
produse, toate acestea cumulate ducând la
presiune asupra lanþurilor de aprovizionare,
dar ºi la o creºtere constantã ºi semnificativã a
preþurilor de achiziþie".
rul nostru se va face mult mai simplu ºi
mai natural. La Allview, ne propunem
sã aducem deja, de astãzi, schimbãrile
care vor deveni ceva obiºnuit mâine, ºi
vom continua seria pionieratelor ºi în
2021, când vom fi primul brand european care va încorpora tehnologii Touchless în portofoliul nostru de produse.
În subsidiar, pe lângã aceastã direcþie strategicã de creºtere, avem proiecte de investiþii care vizeazã optimizarea liniei de asamblare de Smart TVs,
pe care am dezvoltat-o în ultima perioadã, la Braºov, precum ºi planuri pentru extinderea echipei R&D ºi dezvoltarea capacitãþilor in-house de creare
ºi implementare a tehnologiilor, precum ºi de a atrage cele mai bune talente de pe piaþã pentru a se alãtura echipei Allview.
Reporter: Consideraþi cã se va
ajunge/rãmâne la organizarea evenimentelor/cursurilor exclusiv online ºi
dacã da, cât de pregãtit este domeniul
de IT&C sã susþinã acest lucru?
Lucian Peticilã: Nu cred cã cineva
îºi doreºte ca evenimentele sau cursurile, aºa cum erau înainte de martie
2020, sã se transfere exclusiv în spa-

economice ale Fondului Monetar
Internaþional, care anticipeazã o
creºtere economicã pentru România
de 6%, în 2021, respectiv de 4,8%, în
2022, avem temeiuri sã credem cã oamenii vor avea ºi venituri pentru gadgeturile dorite, înc are vor continua sã
investeascã. Potenþialul de creºtere a
pieþei este cert, dar diferenþa o vor
face cei care vor veni cu o nouã viziune, corelând trendurile globale cu nevoile românilor. În acest sens, aº
exemplifica prin introducerea de cãtre Allview, în 2017, a AVI - primul
asistent vocal cu comandã în limba
maternã, care este integrat în multe
dintre modelele noastre de telefoane
ºi tablete.
De aproape douã decenii, succesul
nostru se bazeazã pe anticiparea tendinþelor ºi înþelegerea nevoilor consumatorilor, iar aceastã abordare rãmâne
în centrul strategiei noastre de dezvoltare. Vom continua sã investim în Research & Development, nu doar pentru a þine pasul cu inovaþiile din domeniul în care activãm, dar ºi pentru a fi,
în cât mai multe direcþii de dezvoltare,
cu un pas înainte.
Reporter: Vã mulþumesc! n
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“România are, deja, mulþi experþi
recunoscuþi în securitate ciberneticã”
(Interviu cu Bogdan Pismicenco, Territory Sales Manager Kaspersky - România, Bulgaria, Moldova)
igraþia în online provocatã de pandemie a adus ºi o serie de neplãceri din partea infractorilor cibernetici. În faþa acestora este
nevoie de un zid de protecþie, iar Bogdan Pismicenco,Territory
Sales Manager Kaspersky - România, Bulgaria, Moldova, ne explicã felul în care acesta poate fi ridicat pentru a fi cât mai eficient.

M

Reporter: Cum a evoluat piaþa de
IT&C în 2020, an marcat de criza sanitarã?
Bogdan Pismicenco: Piaþa de IT&C
a funcþionat dupã principiul ”ai grijã
ce-þi doreºti” – în sensul în care digitalizarea pe care ne-o doream cu toþii a venit în trombã în contextul pandemiei ºi a
determinat migrarea de urgenþã în online a unor companii din diverse domenii
de activitate, unele mai pregãtite ºi mai
familiarizate cu mediul virtual, altele
mai puþin. Migrarea în sine a presupus
niºte investiþii serioase, toate impuse pe
o perioadã foarte scurtã de timp – în
luna martie a anului trecut – pentru asigurarea continuitãþii operaþiunilor ºi
menþinerea companiilor în funcþiune. A
presupus, de asemenea, o schimbare de
comportament bruscã ºi dramaticã a oamenilor, care au fost nevoiþi, dintr-o
datã, sã înveþe cum sã-ºi facã meseriile
online, fãrã contact direct cu colegii sau
partenerii, ºi sã gestioneze pe un computer sau mai multe nu numai informaþiile lor personale, dar ºi cele ale companiei pentru care lucrau. Aici a fost, conform studiilor noastre, veriga cea mai
slabã, pentru cã într-o primã instanþã
companiile nu s-au gândit ºi la Securitate ciberneticã atunci când au fãcut migrarea în online, iar când au început sã
aloce timp ºi fonduri acestei activitãþi,
au constatat cã educarea oamenilor în
spiritul acestui nou mediu de lucru cere
timp ºi efort. Noi am ajutat companiile
cu soluþii ºi servicii de protecþie antivirus, diversificate în funcþie de tipul, dimensiunile ºi nivelul de acomodare cu
mediul online al fiecãreia, cu portaluri
de educare ºi de informaþii cu privire la
atacuri ºi tactici ale infractorilor cibernetici. A fost un an bun ºi pentru noi, de
creºtere aºezatã, la nivel global cifra de
afaceri a companiei a crescut per total
cu 3%.
Reporter: Care sunt oportunitãþile ºi
dezavantajele aduse de pandemie?
Bogdan Pismicenco: Am avut, din
fericire, mai multe oportunitãþi decât
dezavantaje. În domeniul nostru, suntem obiºnuiþi sã lucrãm de oriunde cu
oricine, n-am avut niciun fel de proble-

me de adaptare din acest punct de vedere. Iar companiile partenere, de la momentul la care au realizat cât de mult au
pus în joc în mediul online, forþate de
împrejurãrile speciale create de pandemie, ne-au solicitat constant sã le susþinem cu servicii, produse, traininguri
pentru angajaþi sau echipele de experþi.
Am avut un an plin ºi, dupã cum se aratã
lucrurile, 2021 va fi la fel. Dupã un an
de zile de lucru de la distanþã, foarte
mulþi declarã cã se vor întoarce la un sistem de lucru hibrid, fapt care înseamnã
cã terenul câºtigat de digitalizare în
2020 se va menþine.
Reporter: Telemunca implicã riscuri
asociate, iar studiile indicã o creºtere a
atacurilor cibernetice. Sunt companiile
din þara noastrã pregãtite sã se protejeze
de acestea?
Bogdan Pismicenco: Internetul este
un spaþiu global. Problemele noastre
sunt problemele tuturor. Avem în þarã,
dupã cum ºtim cu toþii, mulþi oameni cu
cunoºtinþe excelente în materie de IT,
multe companii de IT foarte bune, mulþi
lideri agili ºi inteligenþi ºi cu experienþa
mai multor crize din ultimele douã decenii. Singurul lucru de care trebuie sã
ne ocupãm este sã trecem de la mentalitatea ”mie nu mi se poate întâmpla” la
vorba din bãtrâni cu ”paza bunã trece
primejdia rea” ºi sã cãutãm sã ne acoperim cât putem de bine vulnerabilitãþile,
pentru cã infractorii cibernetici exact
asta speculeazã.
Reporter: Cum a evoluat numãrul
atacurilor cibernetice în ultimul an, faþã
de cel anterior?
Bogdan Pismicenco: Evident, atacurile cibernetice s-au înteþit ºi s-au diversificat. Pe de o parte, remarcând cã
au acum un grup nou de victime, care nu
sunt familiarizate cu mediul online, atacatorii au scos ”de la naftalinã” instrumente ºi tactici mai vechi, pe de altã parte, pentru cã informaþiile deþinute acum
de persoanele private erau mult mai valoroase (fiind ºi informaþii de companie), au apãrut tactici noi. Practicile nerecomandate de a folosi acelaºi computer ºi professional ºi în scopuri private
au lãsat loc la accesul infractorilor ci-

bernetici în reþele importante ºi la proliferarea incidentelor de doxing, stalkerware sau ransomware.
Reporter: Care sunt noile ameninþãri în ceea ce priveºte securitatea ciberneticã?
Bogdan Pismicenco: Aminteam
mai sus trei dintre tacticile relativ mai
noi ºi care vizeazã publicul larg. La
ele s-au adãugat atacurile pe Zoom,
care vizau copiii, atacurile împotriva
spitalelor sau a unitãþilor industriale
critice, activarea comerþului cu vaccinuri pe piaþa neagrã online ºi activarea
imenselor baze de date ”scraped”
acum câþiva ani de la Facebook ºi LinkedIn. Dat fiind cã existã o piaþã înfloritoare pentru identitãþi virtuale, genul
acesta de atacuri nu vor înceta, ba dimpotrivã. La un nivel mult mai elevat
continuã, în acelaºi timp, atacurile targetate împotriva organizaþiilor, incidenþele de spionaj cibernetic împotriva corporaþiilor sau guvernelor, peisajul este foarte aglomerat ºi activ.
Reporter: Care sunt domeniile cele
mai expuse noilor riscuri cibernetice în
contextul digitalizãrii forþate, desfãºurãrii muncii la domiciliu ºi efectuãrii ºcolii online?
Bogdan Pismicenco: Rãspunsul este
chiar în întrebare - actorii noi în mediul
online sunt vizaþi, în mãsura în care nu
ºi-au asigurat, încã, protecþia necesarã;
profesioniºtii care lucreazã acum de
acasã ºi care, poate, încã nu au avut oca-

zia sã se familiarizeze cu instrumentele
de Securitate ciberneticã sau cu tacticile
infractorilor de culegere de informaþii
sau de înºelãciune; nu în ultimul rând,
copiii care acum petrec un timp nepermis de lung în faþa computerului - ºi
sunt expuºi riscurilor de stalkerware, de
bullying online ºi aºa mai departe.
Reporter: Ce soluþii de protecþie
împotriva noilor riscuri cibernetice au
apãrut pe piaþa de profil?
Bogdan Pismicenco: Avem, desigur, mai multe soluþii specializate pe
tipurile de ameninþãri. Una ar fi Kaspersky Endpoint Detection and Response (EDR) Optimum. Zilele malware-ului simplist s-au dus, iar ameninþãrile au devenit din ce în ce mai
complicate, aducând ºi mai multe
întreruperi ºi pierderi ºi mai mari afacerilor, rãmânând nedetectate ºi mai
mult timp. Aceste ameninþãri complexe au devenit mult mai ieftine ºi
mai frecvente, aºadar, organizaþiile
care credeau cã sunt ferite trebuie
acum sã se protejeze mai bine. Kaspersky Endpoint Detection and Response (EDR) Optimum protejeazã
companiile de orice dimensiune
împotriva ameninþãrilor complexe,
oferind detecþie avansatã, un proces
de investigare simplificat ºi capacitatea de rãspuns automatizat. Soluþia
detaliazã incidentele cu informaþiile
necesare ºi te ajutã sã faci legãturile
dintre diferite evenimente prin vizua-

lizarea cãilor de propagare a atacului.
Dar protecþia împotriva atacatorilor
cibernetici nu se rezumã la tehnologie sau rãspunsuri automatizate comportamentul nostru în calitate de
consumatori de tehnologie ºi angajaþi
are acum cel mai mare impact asupra
securitãþii organizaþiei. Extinderea
continuã a procedurilor de lucru de la
distanþã schimbã ºi dinamica. Deºi
companiile pot fi capabile sã-ºi protejeze foarte bine reþelele ºi dispozitivele la locul de muncã, nu poþi asigura aceleaºi standarde corporative ºi
acasã. Infractorii cibernetici ºi-au
s c h i m b a t d e j a a b o r d a r e a , c o ncentrându-se tot mai frecvent asupra
angajaþilor care muncesc de la distanþã, prin noi ameninþãri cibernetice ºi
forme de manipulare, deci nevoia de
conºtientizare a practicilor de securitate ciberneticã de bazã nu a fost niciodatã mai importantã. Platforma
noastrã Kaspersky Automated Security Awareness permite aprofundarea
repetatã a cunoºtinþelor prin instruire
online interactivã, în limba românã,
ºi include teste de verificare a
cunoºtinþelor ºi un nivel înalt de interacþiune.
Reporter: La finalul anului trecut,
Bucureºtiul a fost selectat de reprezentanþii statelor membre UE pentru a gãzdui viitorul sediu al noului Centru de
competenþe european industrial, tehnologic ºi de cercetare în materie de securitate ciberneticã. Ce înseamnã acest lucru pentru România ºi ce investiþii ar
urma sã facem pentru a onora cu succes
aceastã misiune, atât în ceea ce priveºte
tehnologia ºi specialiºtii, cât ºi în materie de cyber security?
Bogdan Pismicenco: România
are, deja, mulþi experþi recunoscuþi
în Securitate ciberneticã. Echipa noastrã globalã de cercetare ºi dezvoltare – GREAT – este condusã de unul
dintre cei mai buni ºi mai respectaþi
specialiºti în domeniu, colegul meu
Costin Raiu. Aºa încât alegerea Bucureºtiului pentru a fi gazda Centrului de Competenþe European nu este
una inedita sau neaºteptatã. Noi sperãm cã aceastã decizie va încuraja tot
mai mulþi români talentaþi sã urmeze
o carierã în acest domeniu, cã va concentra expertize extraordinare în
lupta continua cu infractorii cibernetici ºi cã va facilita ceva pentru care
noi, ca ºi companie, militãm de mulþi

ani de zile, ºi anume transferul liber
de informaþii utile între specialiºti,
în ideea unei conlucrãri împotriva
unui inamic comun – infractorul cibernetic.
Reporter: Cum s-a modificat raportul cerere/ofertã în ultimele 12 luni?
Bogdan Pismicenco: Activitatea noastrã s-a intensificat pe toate planurile –
de la vânzarea de produse de protecþie
endpoint la contractarea de servicii de
detecþie ºi rãspuns, la derularea de traininguri pentru familiarizarea angajaþilor
cu noþiunile de Securitate ciberneticã.
Cererea a crescut, desigur, iar noi am valorificat condiþiile de piaþã cu oferte pe
mãsurã, actuale ºi eficiente.
Reporter: Compania a luat mãsuri
punctuale pentru a face faþã provocãrilor pandemiei de Covid-19?
Bogdan Pismicenco: În principiu,
noi eram cu toþii oricum online. Am intrat, aºadar, cu mare uºurinþã în regimul de lucru de la distanþã permanent.
La nivel global, ne-am ajustat serviciile de training, de exemplu, creând o
platformã interactivã, segmentatã pe
nivele de cunoºtinþe, care înlocuieºte
cu succes trainingurile pe care, în trecut, le puteam derula online. Exemple
ar putea fi multe, esential este cã, pentru noi, tranziþia a fost relativ simplã.
Reporter: Consideraþi cã se va ajunge/rãmâne la organizarea evenimentelor/cursurilor exclusiv online ºi dacã da,
cât de pregãtit este domeniul de IT&C
sã susþinã acest lucru?
Bogdan Pismicenco: Cred cã ducem
dorul evenimentelor offline cu toþii – ºi
cã vom reveni, cel puþin parþial, la ele,
din momentul în care acest lucru va fi sigur. Dar vom fi mult mai selectivi ºi în
ceea ce priveºte organizarea lor, ºi în
ceea ce priveºte participarea. În materie
de eficienþã, online-ul ºi-a dovedit utilitatea în acest an ºi cred cã se va menþine
pe o poziþie importantã în continuare.
Reporter: Ce perspective de dezvoltare are domeniul pe care îl reprezentaþi?
Bogdan Pismicenco: Din pãcate, infracþionalitatea nu pare sã scadã, nici în
mediul offline nici în mediul online. Din
fericire, suntem pregãtiþi sã-i facem faþã
– celei din mediul online – ºi aºa cum ei
cautã mijloace de a înºela buna credinþã
a oamenilor sau a trece peste mãsurile ºi
soluþiile de Securitate, aºa cãutãm ºi noi
sã le dejucãm, de fiecare data, planurile.
Reporter: Vã mulþumim! n

”Serviciile 5G pot oferi companiilor
o alternativã de conectivitate, fãrã
cabluri, la viteze foarte mari”
(Interviu cu Dorin Odiaþiu, Public Affairs, Partnerships and Wholesale Director Orange România)

O

conectivitate neîntreruptã este o necesitate din momentul în care
telemunca s-a rãspândit pe scarã largã. Despre rolul operatorilor
telecom în procesul de digitalizare, dar ºi despre implementarea
tehnologiei 5G, ne-a vorbit Dorin Odiaþiu, Public Affairs, Partner-

ships and Wholesale Director Orange România.

Reporter: Care ar fi deciziile ce ar
trebui luate la nivelul autoritãþilor pentru dezvoltarea þãrii noastre din punct
de vedere al digitalizãrii, reducând,
astfel, decalajele faþã de statele din
UE?
Dorin Odiaþiu: În urmã cu un an,
criza sanitarã a generat un proces de
”digitalizare acceleratã”, practic o accelerare a tendinþelor deja existente de
migrare a activitãþii economice, educaþionale, sociale în mediul digital. Procesul decurge în condiþii bune, dar ne-a
arãtat cã existã loc de mai mult ºi de
mai bine la toate capitolele. Rolul operatorilor telecom îl constituie asigurarea neîntreruptã a conectivitãþii, premisa de bazã a digitalizãrii. Dat fiind cã
aceastã conectivitate a devenit o necesitate pentru toþi, odatã cu criza a devenit evidentã nevoia de a asigura disponibilitatea serviciilor noastre atât pentru locuitorii de la oraºe, unde exista reþele performante, cât ºi pentru cei din
mediul rural, din zonele mai puþin populate ºi mai greu accesibile. Pentru a
contribui la extinderea ºi îmbunãtãþirea
conectivitãþii, statul român ar putea sã
simplifice birocraþia istoricã legatã de
autorizaþiile de construcþii pentru reþelele telecom, precum ºi sã faciliteze obþinerea de fonduri europene ºi alocarea
lor pentru dezvoltarea acceleratã a acestor reþele. Am fost bucuroºi sã observãm cã sume importante sunt propuse

pentru a fi alocate pentru acest scop în
PNRR (Planul Naþional de Relansare ºi
Rezilienþã) vedem acest lucru ca pe un
semnal de susþinere a nevoii de dezvoltare menþionate ºi sperãm ca Planul sã
se implementeze.
Reporter: Ce ne puteþi pune despre Legea implementãrii tehnologiei 5G?
Dorin Odiaþiu: Aceastã lege se referã la cerinþele de securitate care trebuie respectate de cãtre furnizorii de
echipamente destinate reþelelor 5G.
Ea se gãseºte în Parlament în momentul de faþã. Datã fiind importanþa deosebitã a legii pentru industria noastrã
ºi potenþialele sale implicaþii asupra
pieþei, inclusiv asupra costurilor, credem cã este necesar sã alocãm timp
suficient pentru discutarea tuturor
aspectelor legate de ea. Claritatea formulãrilor din lege, precum ºi predictibilitatea cadrului legislativ sunt la fel
de esenþiale pentru industria noastrã
ca ºi pentru orice alt domeniu. În perioada urmãtoare vom propune anumite modificãri pe text, tocmai în
acest sens al clarificãrii. În acelaºi
timp, dorim sã solicitãm existenþa
unei confirmãri formale cã textul legii
este aliniat cu prevederile europene în
domeniul securitãþii 5G, astfel încât sã
asigurãm predictibilitatea cadrului legislativ în care ne desfãºurãm activitatea prin eliminarea riscului de a avea

modificãri pe aceastã lege în perioada
de dupã ce va fi emisã.
Reporter: Consideraþi cã þara noastrã este pregãtitã pentru implementarea tehnologiei 5G?
Dorin Odiaþiu: Cu titlu general,
este important de reþinut cã tehnologia
5G se poate implementa deja în România pe baza frecvenþelor pe care operatorii le deþin în acest moment, pe un
spectru pe care deja operãm, lucru
care s-a ºi întâmplat. Aºa-numita neutralitate tehnologicã a licenþelor de
spectru face ca, la ora actualã, tehnologiile sã poatã fi implementate pe

multiple benzi de frecvenþã, astfel
încât avem o mare flexibilitate a utilizãrii. România este prima þarã din
Grupul Orange în care am lansat serviciile 5G, încã de la finalul anului 2019.
Reþeaua Orange 5G a fost extinsã în
2020, iar astãzi este prezentã în 15 oraºe
din România, capitala fiind acoperitã
în totalitate. Privind prin perspectiva
mediului de business, serviciile 5G
pot oferi companiilor o alternativã de
conectivitate, fãrã cabluri, la viteze
foarte mari, de pânã la 1,2 Gbps. Mai
mult decât atât, ne-am implicat ºi pe
planul cercetãrii, iar aici trebuie sã

menþionez inaugurarea recentã a primului laborator 5G din România, în
colaborare cu Institutul de Cercetare
Campus al Universitãþii Politehnice
Bucureºti. Acesta permite testarea soluþiilor bazate pe 5G ºi le poate oferi
astfel companiilor o multitudine de
oportunitãþi de dezvoltare.
Reporter: Ce aºteptãri aveþi în urma
implementãrii noii legi? Când credeþi
cã va fi organizatã licitaþia 5G?
Dorin Odiaþiu: În ce priveºte legea, avem douã aºteptãri: prima ar fi
ca implementarea ei sã nu genereze
costuri suplimentare pentru operatori,
iar a doua aºteptare se referã la piaþa
furnizorilor de echipamente, care trebuie sã se menþinã competitivã, spre
binele consumatorilor finali. Când mã
refer la competitivitate am în vedere
preþurile pentru echipamente, care nu
ar trebui sã creascã dupã implementarea legii. În ceea ce priveºte „licitaþia
5G”, vorbim de un proces în care statul va supune licitaþiei un anumit spectru de frecvenþe care se pot utiliza cu
ajutorul mai multor tehnologii, inclusiv 5G. Reþelele 5G sunt deja prezente
în România, nu vorbim, aºadar, de o licitaþie pentru licenþe 5G sau tehnologie 5G. Licitaþia va fi organizatã de
ANCOM dupã ce toate actele necesare vor fi emise în prealabil de cãtre autoritãþi, iar data ei va depinde, aºadar,
de parcursul procesului legislativ în
cazul fiecãrui act.
Reporter: Cum apreciaþi cadrul legislativ din domeniu ºi mãsurile adoptate de autoritãþi pentru susþinerea mediului de afaceri în pandemie?
Dorin Odiaþiu: Aºa cum menþionam, ne dorim de multã vreme un cadru
legislativ care sã facã mai simplã, mai

eficientã ºi mai rapidã dezvoltarea reþelelor telecom. În acest sens, ne bucurãm de faptul cã preocuparea existã ºi
la nivel european ºi cã pe 25 martie
2021 Comisia Europeanã a emis un set
de mãsuri pentru conectivitate intitulate Connectivity Toolbox prin care statele membre sunt încurajate sã ia masuri pentru aplicarea celor mai bune practici în sensul accelerãrii dezvoltãrii reþelelor 5G ºi a celor de fibrã opticã. În
aceeaºi direcþie, apreciem ºi faptul cã
în România noul cod al comunicaþiilor
aflat în lucru la Guvern cuprinde, la
rândul sãu, un set de prevederi care faciliteazã dezvoltarea reþelelor telecom.
Odatã adoptat în forma actualã, acest
cod va contribui la extinderea conectivitãþii în toatã þara.
Reporter: Care sunt perspectivele de
dezvoltare ale domeniului de IT&C?
- Dorin Odiaþiu: Deºi perioada pandemiei în care ne aflãm este în general
imprevizibilã, perspectivele de dezvoltare a sectorului nostru par sã fie extrem de încurajatoare. Suntem într-un
moment în care industria IT&C îºi va
accelera dezvoltarea, cu ambele sale
componente: partea de IT, prin aplicaþii, platforme ºi soluþii care vor face
parcursul digital al clienþilor mai bogat
ºi mai eficient, ºi componenta de comunicaþii, prin extinderea geograficã
ºi creºterea vitezei de transmisie. În
ceea ce priveºte operatorii, condiþia de
bazã a dezvoltãrilor viitoare este ca
ecosistemul per ansamblu (piaþa, reglementarea, furnizorii etc.) sã permitã ca
eforturile investiþionale depuse pentru
dezvoltarea reþelelor sã se regãseascã
în venituri ºi, implicit, în indicatori financiari sustenabili.
Reporter: Vã mulþumim! n
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SECURITATE CIBERNETICA

„Un atac cibernetic care sã
priveze accesul la comunicarea
online ar putea fi
devastator ºi chiar letal”
(Interviu cu Raluca Sãceanu, general manager în cadrul Smarttech247)
l Bugetele alocate serviciilor ºi tehnologiilor de protecþie ciberneticã au înregistrat o dublare în mai puþin de un an
recerea activitãþii în online pentru numeroase companii a însemnat, totodatã, ºi o creºtere a atacurilor cibernetice. Sepecialiºtii
în securitate ciberneticã s-au confruntat cu un numãr mai mare
de atacuri cibernetice în 2020, faþã de anii precedenþi, cu ameninþãri din ce în ce mai ample ºi elaborate. Astfel, a devenit clar cã nicio
afacere nu este sigurã, iar profesioniºtii din cybersecurity se confruntã
cu provocãri tot mai complexe.
În plus, un atac cibernetic care sã priveze companiile, organizaþiile, instituþiile publice ºi chiar persoanele private sau familiile de accesul la comunicarea online, terminale, datele personale (e.g. fiºele medicale) ar putea
fi devastator ºi chiar letal.
Raluca Sãceanu, general manager în cadrul Smarttech247, ne-a declarat
în cadrul unui interviu: „În cele mai cumplite scenarii, atacurile cibernetice pe scarã largã ar putea provoca defecþiuni ale infrastructurilor critice
cu impact pe scarã largã asupra unor comunitãþi întregi, punând în pericol furnizarea de servicii de bazã (medicale, sisteme ºi reþelele publice de
transport, gaze, apã, electricitate etc)”.
Domnia sa ne-a vorbit de principalele provocãri ale industriei, despre mãsura în care au crescut riscurile de securitate în timpul pandemie, dar ºi
despre cum se pot apãra companiile în faþa atacurilor cibernetice.

T

Reporter: Cum a evoluat industria securitãþii cibernetice în pandemie?
Raluca Sãceanu: Epidemia de
coronavirus a forþat întreprinderile din întreaga lume sã treacã rapid la lucrul la distanþã, pentru
a-ºi continua operaþiunile.
În timp ce unele companii au
fost mai pregãtite pentru aceastã
tranziþie decât altele, toate organizaþiile au avut de-a face cu o
creºtere masivã a numãrului de atacuri cibernetice ºi mulþi au descoperit cã nu dispun de culturã, practicile ºi tehnologiile necesare de
securitate ciberneticã pentru a face
tranziþia în mod eficient într-un
mod sigur. În acest context, sectorul serviciilor de securitate ciberneticã a înregistrat o dezvoltare considerabilã.
Reporter: Care sunt astãzi principalele provocãri ale sectorului?
Raluca Sãceanu: Provocãrile
ample ale securitãþii cibernetice
din 2020, culminând cu atacul pe
scarã largã al furnizorului de soluþii Solarwinds, au fost ca un duº
rece pentru factorii de decizie din
întreaga lume, punând în evidenþã
încã odatã, dacã mai era nevoie,
importanþa sporitã a securitãþii cibernetice. Securitatea ciberneticã
este o problemã la nivel de Board
Director acum pentru tot mai multe firme, instituþii, organizaþii (inclusiv guvernamentale). Fãrã
îndoialã, subiectul securitãþii informaþiilor, datelor ºi reþelelor a

devenit unul central pentru organizaþiile din fiecare industrie ºi
verticalã. Cu ameninþãri din ce în
ce mai ample ºi elaborate, a devenit clar cã nicio afacere nu este sigurã, iar profesioniºtii din cybersecurity se confruntã cu provocãri
complexe pe mai multe fronturi:
1) Inginerie Socialã; 2) Dispozitive/terminale/comunicaþii mobile
compromise; 3) Limitarea încãlcãrilor - Problema cu multe dintre
atacurile cibernetice care au loc
astãzi este cã, odatã ce hackerul
încalcã cu succes reþeaua, accentul se mutã apoi pe rãspândirea razei de acþiune, cât mai repede ºi
mai mult posibil; 4) Uzurã fizicã
provocatã de volumul alertelor/ameninþãrilor – APT’s; 5) Decalajul în materie de competenþe –
prãpastia rãmasã între nevoia de
experþi calificaþi în domeniul securitãþii cibernetice ºi piaþa realã a
personalului disponibil.
Reporter: În ce mãsurã au crescut riscurile cibernetice având în
vedere cã multe companii ºi-au
mutat activitatea în online?
Raluca Sãceanu: Atât companiile private, cât ºi întreprinderile
ºi organizaþiile din sectorul public
oferã sau aplicã din ce în ce mai
multe politici de “telemuncã”, iar
interacþiunile sociale au devenit rapid ºi preponderent desfãºurate în
online. În acest context, fãrã precedent pânã astãzi, un atac cibernetic
care sã priveze companiile, organizaþiile, instituþiile publice ºi chiar

În cele mai cumplite scenarii, atacurile
cibernetice pe scarã largã ar putea provoca
defecþiuni ale infrastructurilor critice cu impact
pe scarã largã asupra unor comunitãþi întregi,
punând în pericol furnizarea de servicii de
bazã (medicale, sisteme ºi reþelele publice de
transport, gaze, apã, electricitate etc)".

persoanele private sau familiile de
accesul la comunicarea online, terminale, datele personale (e.g.
fiºele medicale) ar putea fi devastator ºi chiar letal. În cele mai
cumplite scenarii, atacurile cibernetice pe scarã largã ar putea provoca defecþiuni ale infrastructurilor critice cu impact pe scarã largã
asupra unor comunitãþi întregi,
punând în pericol furnizarea de
servicii de bazã (medicale, sisteme
ºi reþelele publice de transport,
gaze, apã, electricitate etc).
Reporter: Cum pot companiile
sã se protejeze în faþa atacatorilor
cibernetici tot mai dezvoltaþi?
Raluca Sãceanu: Un prim pas
esenþial este recunoaºterea securitãþii cibernetice ca fiind o prioritate
strategicã. Odatã cu transformarea
digitalã activã, este necesar ca o
afacere sã rãmânã atentã la riscurile digitale, plasându-le alãturi de
alte ameninþãri în profilul de risc al
companiei. Acestea constituie
baza unei strategii de securitate ciberneticã, în care ar trebui sã fie
implicate atât directorul executiv,
cât ºi CISO.
Creºterea rezilienþei cibernetice
implicã o abordare adecvatã de gestionare a riscurilor ºi a crizelor,
sprijinind companiile sã se pregãteascã pentru orice situaþii de ur-

genþã, sã le creascã rezilienþa ºi capacitatea de a atenua consecinþele
cu succes. O abordare orientatã
spre riscuri implicã introducerea
de mãsuri preventive ºi definirea
potenþialelor ameninþãri, în timp ce
practicile de gestionare a crizelor ºi
foile de parcurs privind redresarea,
fac posibil rãspunsul eficient la o
crizã. Nu în ultimul rând, pregãtirea ºi educarea angajaþilor în ceea
ce priveºte elementele de bazã ale
igienei cibernetice. Mai pe scurt,
alfabetizarea ciberneticã a
angajaþilor.
Reporter: Ce soluþii propune
Smarttech247 companiilor pentru
protejarea lor în faþa riscurilor cibernetice?
Raluca Sãceanu: Un prim sfat
este acela de a implementa mãsuri
de bazã precum sisteme de anti phishing ºi educare a angajaþilor, programe de securizare a parolelor,
antivirus ºi firewall. De asemenea,
este foarte important ca angajaþilor
sã nu li se permitã folosirea laptopurilor personale sau altor dispozitive care nu fac parte dintr-un sistem centralizat ºi controlat, care
nu sunt protejate corespunzãtor. În
al doilea rând, având în vedere numãrul crescãtor ale atacurilor de
ransomware, back-up-ul este foarte important. Companiile care sunt
victimele unui atac de ransomware
ºi care nu fac backup în mod corespunzãtor, rãmân fãrã access la informaþiile lor.
Pentru companiile mai mari sau
care deþin informaþii critice precum proprietatea intelectualã, recomandãm mãsuri de monitorizare
a atacurilor în timp real, cât ºi programe de incident response, sisteme de verificare a vulnerabilitãþilor (recomandãm o scanare odatã la
3 luni minim) ºi totodatã aplicarea
patch-urilor pentru a preveni exploatarea vulnerabilitãþilor este foarte importantã.
Reporter: Având în vedere dezvoltarea sectorului IT&C ºi în aceeaºi mãsurã a atacurilor cibernetice, în ce mãsurã au crescut bugetele alocate de companii pe acest sector?

Raluca Sãceanu: Bugetele alocate serviciilor ºi tehnologiilor de

gram de educaþie a fost lansat de
Smarttech247, în 2020, ºi are cã
obiective: soluþionarea deficitului
de forþã de muncã specializatã în
securitatea ciberneticã ºi menþinerea unui echilibru între numãrul de
bãrbaþi ºi cel al femeilor care lucreazã în aceastã industrie.
De asemenea, am dezvoltat parteneriate de cercetare ºi training cu
universitãþi din România, precum
Universitatea Politehnicã din Bucureºti, Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria ºi Managementul
Afacerilor sau ASE, proces care va
continua ºi în viitor, prin extinderea colaborãrii ºi cu alte instituþii
de învãþãmânt. Relaþia a fost una
constructivã, atât pentru companie,
cât ºi pentru studenþi. Peste jumãtate din echipa din România a fost
formatã din studenþi pregãtiþi în
programe de internship ºi training
in-house.
Reporter: Ce planuri de dezvoltare are Smarttech?
Raluca Sãceanu: Smarttech247
îºi va continua activitatea de expansiune pe teritoriul Europei cu
obiectivul de a deschide birouri în
Marea Britanie ºi de a mãri echipa
din România, Irlanda ºi Polonia. În
momentul de faþã, clienþii noºtri
sunt în principal companii multinaþionale, dar avem în plan sã introducem o gamã de produse ºi servicii noi dedicate ºi întreprinderilor
mici ºi mijlocii, iar spre finele anului 2021, vom lansa trei produse

Este foarte important ca angajaþilor sã nu li se
permitã folosirea laptopurilor personale sau altor
dispozitive care nu fac parte dintr-un sistem
centralizat ºi controlat, care nu sunt protejate
corespunzãtor. În al doilea rând, având în vedere
numãrul crescãtor al atacurilor de ransomware,
back-up-ul este foarte important".

protecþie ciberneticã s-au majorat
de la 3-5%, la 8-10%, dupã declanºarea pandemiei, adicã au înregistrat o dublare în mai puþin de 1
an.
Reporter: Lipsa profesioniºtilor din piaþã este o problemã care
începe sã aparã ºi în sectorul
IT&C. Cum reuºeºte Smarttech sã
gãseascã forþã de muncã calificatã?
Raluca Sãceanu: Recrutarea
online reprezintã un mod benefic
de a atrage un numãr de candidaþi
mare într-un termen scurt ºi de a-i
selecta pe cei ale cãror aptitudini se
potrivesc cu cerinþele noastre. Posturile noastre sunt deschise ºi celor care locuiesc în afara Bucureºtiului. Un tip de activitate de recrutare online pe care l-am lansat
recent a fost Academia de Securitate Ciberneticã pentru Femei (Women in Cybersecurity). Acest pro-

proprii noi de securitate ciberneticã dezvoltate în centrul nostru de
R&D.
Pe termen mediu ºi lung (2022 –
2025) estimãm o creºtere de pânã
la 300 de angajaþi ºi intenþionãm sã
creºtem veniturile cu minim 150%.
Vom continua sã investim în dezvoltarea de produse ºi soluþii inovatoare de cybersecurity ºi în crearea a unor noi centre de Cybersecurity Monitoring & Incident Response în Europa.
Reporter: Care sunt aºteptãrile
financiare ale companiei pentru
anul în curs?
Raluca Sãceanu: Cifra noastrã
de afaceri a crescut în 2020 cu circa
25% faþã de 2019 ºi estimãm cã
pânã la sfârºitul anului 2022 ne
vom tripla veniturile, faþã de acelaºi an de referinþã, 2019.
Reporter: Vã mulþumesc! n
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”Pandemia a dezvãluit douã
probleme majore - una de
infrastructurã ºi una de competenþe”
(Interviu cu Evelina Necula, co-fondator ºi CMO Kinderpedia)
ducaþia a fost unul dintre domeniile cel mai puternic afectate de
lockdown ºi de restricþiile ce au urmat. Evelina Necula, co-fondator ºi CMO Kinderpedia, ne-a vorbit despre provocãrile din domeniul educaþiei în ”epoca online”, despre pandemia care a acþionat ca un agent de digitalizare în numeroase sectoare ale economiei ºi
societãþii, dar ºi despre provocãrile viitoare.

E

Reporter: Sectorul de IT&C a
crescut puternic în pandemie, perioadã în care interesul pentru platformele de întâlniri ºi cursuri online
a fost enorm. Care a fost evoluþia
acestei pieþe în 2020?
Evelina Necula: Ecosistemul
startup-urilor tech din Europa a
atras, în 2020, investiþii de 42,8 miliarde euro, un nou record anual, în
creºtere cu 14,8% a valorii faþã de
recordul anterior stabilit în 2019,
conform PitchBook. Acestea au
luat forma a 9.341 de tranzacþii. În
România, un raport al EY evidenþiazã creºterea cu 27% a numãrului
total al rundelor de finanþare, cât ºi
cu 20% a capitalului local atras. Cu
o valoare medie de aproximativ jumãtate de milion de euro per rundã,
2020 a fost cel mai activ din ultimii
trei ani, în ceea ce priveºte investiþiile de tip seed. Ca parte a acestui
fenomen, întrucât Kinderpedia a
atras o investiþie de tip seed în 2020,
suntem optimiºti cu privire la potenþialul de creºtere al ecosistemului, care se va demonstra în urmãtorii ani. Mai mult, salutãm participarea investitorilor locali, atât de tip
VC, cât ºi angel investors ºi implicarea acestora în startup-uri cu impact social din sectoare emergente
precum edtech sau healthtech.
Coroborate cu un sprijin strategic
din partea autoritãþilor, aceste investiþii pot sã accelereze transformarea societãþii cu ajutorul tehnologiei ºi sã aducã un rãspuns prompt
ºi eficient la unele dintre cele mai
apãsãtoare probleme cu care se confruntã astãzi sãnãtatea, educaþia ºi
nu numai. Instituþiile statului pot
contribui la validarea ºi scalarea

trebuie sã se reinventeze ºi sã
pãºeascã în secolul 21, cât ºi pentru
simplificarea proceselor administrative la nivelul ºcolii ºi pentru relaþia dintre dascãl ºi familie, ca piloni principali în evoluþia ºcolarului
sau a preºcolarului.
Pentru Kinderpedia, criza Covid
19 a venit ca o provocare de a ne
adapta la noile nevoi ale educaþiei
ºi de a ne demonstra impactul la
scarã largã. Încã din 2019, începusem un demers de scalare a soluþiei
noastre cãtre educaþia publicã,
ceea ce ne-a familiarizat un pic cu
modul de lucru al ºcolilor ºi grãdiniþelor de stat. Când a debutat lockdown-ul, ne-a luat 5 zile sã integrãm pe Kinderpedia un modul de
predare video la distanþã ºi sã le
permitem profesorilor sã se conecteze cu clasa lor de oriunde. Oportunitatea a fost aceea de a continua,
în pas accelerat, dezvoltarea funcþionalitãþilor de clasã virtualã la
care începusem sã lucrãm încã din
vara anului 2019, când am lansat
catalogul virtual. A urmat în scurt
timp lansarea modulului de teme,
care este astãzi unul dintre cele mai
intens folosite, atât de cãtre utilizatorii Kinderpedia din sectorul public, cât ºi din cel privat. În prezent, sunt înregistraþi pe Kinderpedia peste 150.000 de utilizatori din
2000 de ºcoli ºi grãdiniþe din România ºi din lume. Aproximativ 80%
dintre utilizatori folosesc astãzi
platforma gratuit.Un pas decisiv în
evoluþia ulterioarã a platformei l-a
constituit decizia luatã la începutul
lunii martie 2020, când am oferit
Kinderpedia gratuit ºcolilor publice, fãrã alte clauze ºi condiþii, pen-

2020 ne-a adus un rezultat financiar dublu faþã de
2019. Am încheiat anul cu venituri de aproximativ
200.000 euro, dar ºi cu un numãr de peste
150.000 de utilizatori, dintre care mai mult de
80% folosesc Kinderpedia gratuit".

unor soluþii inovatoare din zona
startup-urilor autohtone, prin parteneriate si proiecte pilot, dar mai ales
prin permiterea accesului acestora
la o piaþã liberã, competitivã, în
care sã îºi poatã demonstra valoarea
ºi impactul.
Reporter: Se poate vorbi de
oportunitãþi ºi dezavantaje generate
de pandemie pentru sectorul în care
activaþi?
Evelina Necula: Pandemia a acþionat ca un agent de digitalizare în
numeroase sectoare ale economiei
ºi societãþii. Pentru cã educaþia a
fost unul dintre domeniile cel mai
puternic afectate de lockdown ºi de
restricþiile ce au urmat, nevoia de
conectare cu ajutorul tehnologiei a
dus la o mai mare deschidere faþã de
soluþiile digitale existente. Oportunitãþile pe care le-a deschis pandemia s-au materializat într-o mai
bunã înþelegere a nevoii de digital ºi
de inovaþie, atât pentru actul propriu zis de predare-învãþare, care

tru a fi utilizatã pânã la finalul anului ºcolar. Mai mult decât atât, am
selectat 11 module – cele mai utile
profesorilor – ºi le-am oferit gratuit pe viaþã. Toate acestea s-au concretizat într-un protocol semnat cu
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
pe 19 martie 2020.
Dezavantajele aduse de aceasta
crizã sunt legate de modul în care ea
a afectat educaþia privatã în ultimul
an. Am fãcut eforturi mari pentru a
fi alãturi de clienþii ºi utilizatorii
noºtri în momentele dificile pe care
le-au traversat ºi le traverseazã
încã, în acest context lipsit de predictibilitate. O provocare pe care
am înfruntat-o cu toþii vine din modul centralizat ºi directiv în care
Ministerul Educaþiei a rãspuns acestei crize, îndrumând ºcolile ºi chiar
grãdiniþele publice cãtre douã soluþii tehnologice globale de la Google
ºi Microsoft, lipsite de suport local
pentru profesori ºi neadaptate nevoilor specifice ale educaþiei din

România. Impunerea unei tehnologii sau a alteia, fãrã consultarea utilizatorilor, duce la un grad mai slab
de adopþie ºi utilizare ulterioarã a
acesteia, ceea ce s-a ºi vãzut recent,
când, puse în faþa valului trei al pandemiei, autoritãþile au trimis educaþia într-o vacanþã de o lunã, ca soluþie “de avarie”. Aceastã decizie reflectã nivelul slab de performanþã al
ºcolii online, la nivel naþional ºi atitudinea de rezistenþã a profesorilor
în faþa instrumentelor ºi resurselor
insuficiente care le-au fost puse la
dispoziþie.
Aceastã pandemie a dezvãluit
douã alte probleme majore, una de
infrastructurã ºi una de competenþe.
La nivel de infrastructurã, deºi a
trecut deja un an de la debutul crizei, ne confruntãm încã cu lipsa de
acces la internet în numeroase localitãþi, dar ºi cu insuficienþa mijloacelor tehnologice pentru scoli, profesori ºi elevi, atât de necesare pentru a se conecta ºi a lucra online. La
nivel de competenþe ale cadrelor didactice, cu tot efortul depus de toþi
actorii implicaþi, inclusiv de societatea civilã, considerãm cã mai
avem mult de lucru pânã când vom
putea vorbi despre profesori digitali, peste tot în România.
Reporter: Existã modificãri
semnificative ale raportul cerere-ofertã în ultimul an?
Evelina Necula: În 2020 a crescut nevoia de soluþii digitale în domeniul educaþiei. Spre deosebire de
anii precedenþi, am remarcat o recunoaºtere ºi o mai bunã înþelegere a
acestei nevoi, atât la nivelul ºcolilor, cât ºi al profesorilor. Pentru a
vorbi de cerere, educaþia trebuie sã
fie finanþatã ºi piaþa sã fie liberã ºi
transparentã, astfel încât utilizatorii, adicã ºcolile, sã poatã face un
proces de achiziþie obiectiv, pe criterii de performanþã. În contextul în
care Ministerul Educaþiei a trimis
toate instituþiile publice de învãþãmânt exclusiv cãtre platforme
gratuite, nu putem vorbi încã de o
piaþã edtech pentru educaþie, cel puþin, la nivelul educaþiei publice.
Dacã ne referim la piaþa educaþiei
private, ne-am bucurat sã vedem cã
recunoaºterea caracterului inovator
ºi a impactului social de care s-a bucurat Kinderpedia în ultimii doi ani
ne-a fãcut soluþia preferatã de prestigioase ºcoli româneºti, dar ºi de
francize educaþionale internaþionale precum Maple Bear. Pentru cei
din urmã, suntem deja sistem unic
de operare în douã regiuni – Europa
Centralã ºi de Est ºi Emiratele Arabe Unite.
Reporter: În activitatea dumneavoastrã, ce probleme întâmpinaþi
ºi ce rezolvãri vedeþi pentru soluþionarea acestora?

Evelina Necula: Dacã eºti profesor în România astãzi, e o probabilitate foarte mare sã nu fi participat
niciodatã la un dialog serios despre
oportunitatea folosirii tehnologiei
în educaþie. Faptul cã s-au închis
ºcolile într-o zi ºi cã, dupã o vreme,
s-a trimis o circularã sã meargã toatã lumea pe o platformã sau alta nu
rezolvã problema motivaþiei, care
este, momentan, una circumstanþialã. Am vorbit frecvent despre nevoia de a se comunica la scarã largã ce
poate aduce bun tehnologia în educaþie. Un astfel de discurs, însoþit de
o pregãtire temeinicã a dascãlilor ºi
de instrumente adaptate nevoilor
acestora ar putea reduce semnificativ rezistenþa pe care o vedem astãzi
în utilizarea tehnologiei.
ªcoala online, aºa cum s-a fãcut
ea pânã acum în majoritatea ºcolilor, a adus frustrare ºi obosealã, atât
la profesori, cât ºi la elevi ºi familii.
Ca tehnologia sã devinã un partener
pentru educaþie pe termen lung, e
nevoie ca toþi cei implicaþi sã îi înþeleagã beneficiile. Le menþionez pe
scurt aici: acces neîngrãdit la educaþie de calitate, curriculum relevant, cu conþinut interactiv, învãþare personalizatã, suport ºi resurse
variate pentru actul de predare, feedback prompt, individualizat pe
nevoile fiecãrui copil, evaluare corectã, obiectivã ºi transparentã, eficienþã la nivelul proceselor administrative ºi comunicare eficientã cu
familia. Dacã ne uitãm ºi mai departe, tehnologia ne poate ajuta sã corectãm câteva dintre tarele educaþiei din România – rata mare a abandonului ºcolar, analfabetismul funcþional. Nu în ultimul rând, ea poate
sã îmbunãtãþeascã statutul profesorului, în ºcoalã ºi în societate. Privind cãtre þinta noastrã ºi cãtre drumul critic ce ne poate duce acolo,
cred cã douã intervenþii la nivel macro ar fi binevenite. Pe de o parte, o
piaþã deschisã a soluþiilor tehnologice pentru educaþie, cu standarde
de valoare obiective ºi criterii de
achiziþie transparente ºi eficiente ar
stimula un mediu concurenþial de
care ar beneficia utilizatorii – ºcolile, profesorii, elevii, sistemul de
învãþãmânt, în general. Pe de altã
parte, stimularea unui ecosistem
edtech dinamic va duce la validarea
impactului soluþiilor tehnologice
construite în România ºi va permite
scalarea acestora, atât la nivel naþional, cât ºi peste hotare. Astfel,
antreprenoriatul local ºi inovaþia
româneascã vor aduce mai multã
valoare economiei locale, dar ºi societãþii. Mai rãmân de menþionat,
între probleme, infrastructura tehnologicã deficitarã la nivelul educaþiei din România – accesul la internet ºi dotarea cu dispozitive teh-

nologice a ºcolilor, dar ºi a familiilor. Acesta este un domeniu de intervenþie strategicã pe care sperãm
ca autoritãþile sã îl adreseze mãcar
pânã la toamnã.
Reporter: Punctual, pe domeniul dumneavoastrã, cum apreciaþi
cadrul legislativ ºi mãsurile adoptate de autoritãþi pentru susþinerea
mediului de afaceri în pandemie?
Evelina Necula: În cazul Kinderpedia, putem vorbi mai degrabã
de sprijinul pe care l-am oferit în ultimul an. Cu toate acestea, vedem
un potenþial uriaº de a creºte domeniul edtech local cu sprijinul autoritãþilor ºi de a ne maximiza impactul
în educaþie ºi apoi în societate. Pentru ca acest potenþial sã se materializeze, revenim la cele douã recomandãri de mai sus: o piaþã a soluþiilor pentru educaþie deschisã, cu
criterii de valoare ºi standarde de
achiziþie, dar ºi o orientare strategicã a autoritãþilor cãtre stimularea
ecosistemului edtech local, ca partener în transformarea educaþiei.
Reporter: Care au fost mãsurile
abordate de companie pentru a face
faþã provocãrilor pandemiei de Covid-19? Ce obiective de investiþii
derulaþi în acest moment ºi care este
bugetul alocat?
Evelina Necula: Am vorbit mai
sus despre cum am adaptat produsul, în doar câteva zile, ca sã rãspundã noilor nevoi ale profesorilor
ºi elevilor. Ca sã þinem pasul cu numãrul în creºtere al utilizatorilor ºi
sã le oferim suport în timp real, am
crescut echipa. Ne-am maximizat
resursele printr-o nouã rundã de finanþare, de aproximativ jumãtate de

milion de euro, pe care am realizat-o la mijlocul anului 2020. Aceasta ne oferã premisele necesare pentru a ne atinge urmãtoarele obiective, atât în ceea ce priveºte dezvoltarea produsului, cât ºi accesarea de
noi pieþe. Lucrãm în prezent la un
modul de evaluare a progresului
ºcolar, dar ºi la extinderea Kinderpedia în Portugalia, Elveþia, UK
etc. Pe lângã rolul de facilitatori ai
conectãrii, ne strãduim sã fim ºi o
sursã utilã de informaþie ºi inspiraþie pentru profesori, cu ajutorul
conferinþelor ºi al atelierelor organizate, prin intermediul social media ºi al blogului Kinderpedia.
Reporter: Care este cifra de afaceri realizatã în 2020 comparativ cu
anul anterior ºi ce estimãri aveþi
pentru 2021?
Evelina Necula: 2020 ne-a adus
un rezultat financiar dublu faþã de
2019. Am încheiat anul cu venituri
de aproximativ 200.000 euro, dar ºi
cu un numãr de peste 150.000 de
utilizatori, dintre care mai mult de
80% folosesc Kinderpedia gratuit.
Pentru anul în curs þintim o cifrã de
afaceri de 1.000.000 de euro.
Reporter: Consideraþi cã organizarea evenimentelor/cursurilor
exclusiv online va fi o constantã în
viitor ºi cât de pregãtit este domeniul sã susþinã acest lucru?
Evelina Necula: Întâlnirile online vor rãmâne un fenomen în societate, atât în educaþie, cât ºi în business ºi în Horeca, ceea ce accentueazã importanþa dezvoltãrii de soluþii sustenabile pentru nevoile de conectare ale acestor sectoare ºi nu
numai.
Reporter: Care sunt perspectivele de dezvoltare?
Evelina Necula: Tehnologia
transformã educaþia în toate formele ei, iar fenomenul este ireversibil. Din fericire! Conþinutul predãrii este influenþat de noile tehnologii digitale, atât în profunzime,
cât ºi ca mod de prezentare. Felul
în care comunicãm ºi ne organizãm
în raport cu ºcoala este ºi el reinventat de tehnologie ºi creeazã un
mediu de lucru digital, personalizat ºi sigur, pentru fiecare utilizator. Anul de pandemie pe care tocmai îl lãsãm în urmã ne-a determinat sã regândim modul în care elevii au acces la educaþie ºi tehnologia a demonstrat cã poate fi un facilitator, prin instrumente complete
de clasã virtualã. Evaluarea ºi monitorizarea progresului ºcolar vor
fi profund transformate de tehnologie. Chiar acum lucrãm la un modul nou Kinderpedia, care le va
permite dascãlilor sã înregistreze
progresul copiilor ºi sã îl împãrtãºeascã cu familiile. Dacã ar fi sã
mã refer la o singurã tehnologie,
cred cã inteligenþa artificialã va
aduce foarte multã valoare educaþiei, prin personalizarea conþinutului educaþional în funcþie de progresul individual al fiecãrui elev.
Reporter: Vã mulþumesc!n

Pentru cã educaþia a fost unul dintre domeniile
cel mai puternic afectate de lockdown ºi de
restricþiile ce au urmat, nevoia de conectare cu
ajutorul tehnologiei a dus la o mai mare
deschidere faþã de soluþiile digitale existente".
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TELECOMUNICATII

IT&C a fost sectorul cu cel mai
mare ritm de creºtere, în 2020
(Interviu cu Vladan Pekovic, CEO Telekom România)
evoia de predictibilitate a mediul de afaceri este susþinutã de
Vladan Pekovic, CEO Telekom România. Rãspunzându-ne la
întrebãri, domnia sa a atins mai multe puncte sensibile ale pieþei de IT&C ºi a vorbit despre provocãrile din ultimul an, unul
deosebit din toate punctele de vedere.

N

Reporter: Nevoia oamenilor de
a face apel la tehnologie s-a acutizat
în pandemie. Cum a evoluat piaþa
de IT&C în 2020, an marcat de criza
sanitarã?
Vladan Pekovic: În ultimii 5-6
ani, sectorul IT&C din România a
avut o evoluþie foarte bunã, contribuind la formarea produsului intern
brut în jur de 6-7%, în fiecare an.
Anul 2020 nu a fãcut excepþie,
PIB-ul României beneficiind de o
contribuþie de 6.8% din partea acestui sector. Ce este însã demn de
menþionat pentru anul 2020 este cã
IT&C a fost sectorul cu cel mai
mare ritm de creºtere, peste 10%
faþã de anul precedent. Deºi la începutul acestei perioade era dificil de
estimat ce se va întâmpla, sectorul
informaþiilor ºi comunicaþiilor
avea, totuºi, un prognostic bun.
Aceastã crizã a reprezentat o provocare pentru întreaga societate, iar
noi am fãcut tot ce a fost posibil
pentru a rãspunde nevoilor de conectivitate ºi digitalizare în creºtere
ale tuturor, fie persoane fizice sau
firme ºi instituþii publice.
Reporter: Existã modificãri ale
raportului cerere/ofertã în ultimul
an?
Vladan Pekovic: Cererea pentru
serviciile noastre fixe ºi mobile,
atât din partea populaþiei, cât ºi din
zona de business, au înregistrat
creºteri semnificative. Din perspectiva ofertei, în prima etapã am vrut
sã ne asigurãm de continuitatea ºi
stabilitatea serviciilor noastre ºi am
avut grijã sã asigurãm o reþea bine
dezvoltatã ºi dimensionatã, capabilã sã rãspundã nevoilor din domeniile critice: spitale, autoritãþi, mediul de afaceri. Totodatã, asigurarea
unui trafic care sã permitã desfãºurarea activitãþii clienþilor noºtri
a reprezentat o altã prioritate.
Ulterior, o mare parte din produsele ºi serviciile noastre au venit în
întâmpinarea provocãrilor acestei
perioade, atât prin prisma varietãþii
de produse, cât ºi a preþurilor. Am
lansat produse unice în piaþã ºi am
acordat reduceri semnificative,
având mereu în prim plan obiectivul nostru principal, acela de a þine
România conectatã. Ne-am asumat
acest deziderat ºi considerãm cã
eforturile echipei Telekom România au fãcut ca acest lucru sã se
întâmple.
Reporter: Cum apreciaþi cã a decurs digitalizarea în aceastã perioadã
de crizã ºi care ar fi deciziile ce ar trebui luate la nivelul autoritãþilor pentru dezvoltarea þãrii noastre din acest
punct de vedere, reducând, astfel, decalajele faþã de statele din UE?

Vladan Pekovic: Din interacþiunile avute în acest an cu clienþii
noºtri pot spune cã toþi au accelerat
iniþiativele de digitalizare. Mediul
privat a funcþionat o bunã parte din
anul 2020 pe modul trial&error, din
necesitatea de a-ºi continua activitatea ºi, mai mult, din dorinþa de a
rãmâne relevanþi într-un context cu
foarte multe modificãri în comportamente ºi preferinþe. Chiar ºi în
zona de rezidenþial, mediul online a
fost un factor extrem de prezent în
cotidian pentru a putea rãmâne
aproape de cei dragi ºi pentru a ne
satisfice nevoia de informaþii într-o
perioadã cu aºa multe incertitudini.
Desigur, poate nu toate iniþiativele
au avut efectul scontat, în principal
pentru cã nimeni nu dispunea de
predictibilitate sau stabilitate pentru a putea identifica exact acele
mãsuri ce vor funcþiona, cu ce impact ºi cât de repede. Însã, perioadele de crizã au aceastã caracteristicã
ºi nu vreau sã apreciez dacã digitalizarea forþatã a decurs bine sau nu.
Ce ºtiu însã sigur, este cã ritmul a
fost extrem de rapid, cu eforturi pe
mãsurã. Iar rezilienþa, mai ales în
mediul privat, a fost admirabilã.
În ceea ce priveºte mãsurile necesar a fi luate de autoritãþi pentru diminuarea decalajelor de digitalizare faþã de alte þãri din UE, aº menþiona digitalizarea administraþiei
publice ca principalã prioritate a
acestora. Vedem cã în multe þãri puternic digitalizate, oamenii nu viziteazã fizic instituþiile statului decât
poate atunci când îºi schimbã statutul civil, iar companiile beneficiazã
de modalitãþi eminamente digitale
în relaþia cu statul sau autoritãþile fiscale. Cu cât mai repede ºi mai mult
se investeºte în digitalizarea mediului public, cu atât mai mult vom asista la un efect multiplicator în digitalizarea mediului privat ºi a populaþiei.
Reporter: Ce ne puteþi spune despre implementarea tehnologiei
5G?
Vladan Pekovic: Tehnologia
5G este importantã pentru noi, cu
atât mai mult cu cât considerãm cã
va deveni din ce în ce mai relevantã
pentru sectorul telecomunicaþiilor
la nivel global ºi va avea aplicabilitate mare la nivelul mediului de
afaceri ºi în societate. Premisa
esenþialã pentru materializarea rapidã a beneficiilor 5G este instituirea unui mediu predictibil, de naturã a încuraja investiþiile în infrastructurã.
Telekom Romania a avut iniþiative consistente în ceea ce priveºte
tehnologia 5G ºi programe pilot

Traficul de internet, mobil ºi fix, a crescut, cu
20-25% faþã de medie. În aceeaºi perioadã,
traficul de minute naþionale a crescut cu 24%
comparativ cu perioada de dinaintea pandemiei.
Durata apelurilor a înregistrat, de asemenea, o
creºtere, de 20% pe segmentul voce mobilã ºi
pânã la 50% pe segmentul voce fixã. Dar am
fost pregãtiþi pentru toate aceste creºteri, iar
reþelele noastre au sprijinit cu succes clienþii în
aceastã perioadã".

deja implementate în România cu
rezultate foarte bune. Suntem pe o
traiectorie bine poziþionatã, ºtim ce
avem de fãcut ºi vom face ce trebuie
la momentul potrivit. Pe de alta parte, aceastã tehnologie performantã
vine cu anumite costuri, fie cã vorbim de achiziþia licenþelor de operare, de costurile construirii reþelei
ºi alte costuri opraþionale, de terminale compatibile. Cred cã anul
2020 ne-a dovedit tuturor cã avem
capabilitãþi, la nivel naþional, sã
miºcãm lucrurile cãtre obiective
ambiþioase.
Reporter: Ce probleme întâmpinaþi în activitatea dumneavoastrã ºi
ce rezolvãri vedeþi pentru soluþionarea acestora?
V l a da n P e k o v i c : A c t i v ã m
într-un domeniu vital, iar operaþiunile noastre sunt strâns legate de
contextul sanitar ºi economic. Efectele restricþiilor, de mobilitate sau
de altã naturã, ajung ºi la noi prin intermediul clienþilor ºi partenerilor
noºtri de afaceri. Diminuarea acestora ºi, concomitent, creºterea nivelului de încredere într-o revenire
economicã, dar ºi socialã, sunt posibile numai în contextul unei rate de
vaccinare ridicatã. România are un
progres bun în acest sens.
Reporter: Cum apreciaþi cadrul
legislativ din domeniu ºi mãsurile
adoptate de autoritãþi pentru susþinerea mediului de afaceri?
Vladan Pekovic: Cuvântul de
ordine al mãsurilor adoptate de autoritãþi pentru susþinerea mediului
de afaceri în pandemie este coerenþã. Mãsurile întreprinse au venit
prompt ºi interconectate între ele,
fie cã vorbim de mãsuri monetare,
fiscale, moratoriul public, ºomaj
tehnic, pachete de suport pentru
anumite sectoare sau mãsuri în domeniul sanitar. Privind în urmã, sigur vom identifica cazuri unde acestea nu au funcþionat cum ne-am
aºteptat sau cazuri unde ar fi trebuit
intervenit de altã manierã, însã, în
ansamblu, apreciez mãsurile implementate ca fiind rezonabile. Dovadã stau ºi rezultatele la nivel macro
ale economiei României ºi revizuirea recentã, în sus, a previziunilor
macroeconomice pentru perioada
urmãtoare.
Reporter: Care au fost mãsurile
abordate de companie pentru a face
faþã provocãrilor pandemiei de Covid-19?
Vladan Pekovic: Încã de la începutul pandemiei ne-am concentrat
pentru a menþine România conectatã; toate domeniile de activitate
aveau nevoie stringentã de legãturi
stabile la internet sau de servicii de
voce. Faptul cã am reuºit sã rãspundem nevoii de conectivitate a clienþilor noºtri a contat foarte mult pentru echipele noastre ºi pentru capacitatea lor de adaptare. Ne-am concentrat foarte mult pe siguranþa fizi-

cã a colegilor noºtri ºi a familiilor
lor, ºi pe cea a clienþilor noºtri. Continuarea activitãþii a fost o provocare generalã, iar pentru aceasta am
adoptat instrumentele de lucru necesare acestui context, inclusiv
work from home, acolo unde a fost
posibil, ºi securizarea resurselor financiare ale companiei. Astfel, am
putut asigura furnizarea serviciilor
noastre la cel mai înalt nivel de calitate ºi, în acelaºi timp, am asigurat
siguranþa angajaþilor. De asemenea,
i-am sprijinit pe clienþi care, la
rândul lor, au trebuit sã facã faþã diferitelor provocãri generate de pandemie. Provocarea a constat în faptul cã a fost necesar sã ne adaptãm
rapid la noile condiþii de lucru, în
acelaºi timp anticipând ce nevoi vor
avea clienþii noºtri.
Am reuºit în timp record sã punem la punct întreg sistemul de lucru la distanþã; am luat toate mãsurile necesare pentru a furniza servicii de telecomunicaþii în parametri
normali. Traficul de internet, mobil
ºi fix, a crescut, cu 20-25% faþã de
medie. În aceeaºi perioadã, traficul
de minute naþionale a crescut cu
24% comparativ cu perioada de dinaintea pandemiei. Durata apelurilor a înregistrat, de asemenea, o
creºtere, de 20% pe segmentul voce
mobilã ºi pânã la 50% pe segmentul
voce fixã. Dar am fost pregãtiþi pentru toate aceste creºteri, iar reþelele
noastre au sprijinit cu succes clienþii în aceastã perioadã. Totodatã,
ne-am asigurat cã facem onboardingul clienþilor cât mai simplu (online
sau la distanþã, cu semnaturã electronicã/scanare/etc.), cã livrãm serviciile ºi echipamentele cât mai repede, dar ºi cã instrumentele digitale pe care le punem la dispoziþia
clienþilor, pentru a-ºi gestiona serviciile, fac faþã cerinþelor lor. Mã
bucur cã am reuºit sã facem toate
aceste lucruri cu succes, iar clienþii
noºtri au fost foarte mulþumiþi. Majoritatea considerã cã ne-am fãcut
treaba bine ºi cã i-am ajutat sã
depãºeascã mai uºor criza.
Reporter: Ce obiective de investiþii derulaþi în acest moment?
Vladan Pekovic: În 2021, vom
continua procesul de digitalizare,
cu scopul de a satisface pe deplin
nevoile clienþilor noºtri prin produse ºi servicii standard sau personalizate. Vom continua sã ne implementãm strategia, sã promovãm
inovaþia ºi sã luãm decizii îndrãzneþe, în beneficiul clienþilor noºtri.
Reporter: Ce cifrã de afaceri aþi
realizat în 2020 comparativ cu anul
anterior ºi care sunt estimãrile pentru anul în curs?
Vladan Pekovic: Telekom Romania a înregistrat o uºoarã scãdere
a veniturilor în 2020, de aproximativ 3%, de la 980 de milioane de
euro la 950 de milioane de euro, dar
EBITDA a crescut cu peste ºase

procente în 2020, pânã la 150,7 milioane de euro. Acesta este al doilea
an consecutiv de creºtere al acestui
indicator. Ca factori ce au influenþat
aceste rezultate, putem menþiona
factorul pandemic, care a limitat
numãrul de turiºti internaþionali,
dar ºi de reducerea tarifelor reglementate de terminare a serviciilor
de telefonie mobilã.
Reporter: Consderaþi cã suntem
pregãtiþi sã ne protejãm de atacurile
cibernetice în creºtere?
Vladan Pekovic: Work from
home, adoptat pe scarã largã ºi relativ rapid de organizaþii, a condus la
creºterea ariei de atac ºi la înmulþirea fãrã precedent a atacurilor
reuºite. Din ce am vãzut noi, în cen-

apãrut ºi o creºtere puternicã a numãrului de solicitãri de acces de la
distanþã la diferite aplicaþii, astfel
încât afacerile sã îºi continue activitatea pe cât mai mult posibil. Gestionarea tuturor provocãrilor de
ordin tehnic ce derivã din aceastã
necesitate au creat premisele unei
vulnerabilitãþi ce nu a fost ocolitã
de diverºi actori. Ne-am dat seama
de acest lucru din primele momente
ºi, în acest scop, am derulat un studiu asupra companiilor pentru a afla
cât de pregãtite sunt pentru noul
mod de lucru. Peste 80% dintre ele
nu deþineau toate instrumentele necesare pentru a-ºi desfãºura activitatea în condiþiile actuale, mai mult
de 50% au adoptat work from
home, în timp ce peste 40% cãutau
activ soluþii digitale. Am rãspuns
imediat nevoilor lor cu pachetul
“Continuitatea afacerii”, prin care
orice companie poate beneficia de
servicii de comunicaþii, audio-video de conferinþe ºi de securitate ciberneticã Norton Security Online
pentru dispozitive, în funcþie de necesitãþile sale.
Reporter: Credeþi cã vom rãmâne la organizarea evenimentelor/cursurilor exclusiv online? Ce
face compania dumneavoastrã pentru susþinerea unei astfel de situaþii?
Vladan Pekovic: Nevoia de interacþiune umanã ºi comunicarea directã cu clienþii nu vor dispãrea.
Însã, pânã la acel moment, domeniul IT&C joacã un rol primordial
în continuarea activitãþilor noastre,
a tuturor, fie cã vorbim de platforme
online pentru desfãºurarea cursurilor sau de platforme sigure si performante de videoconferinþe pentru
mediul de afaceri.
De exemplu, pentru continuarea
studiilor de la distanþã în unitãþile
de învãþãmânt de stat, Telekom a
oferit un pachet gratuit ce includea
atât licenþele de acces în platforma
de management educaþional Adservio, cât ºi conectivitate mobilã nelimitatã 4G.
Reporter: Care sunt perspectivele de dezvoltare ale domeniului
de IT&C?
Vladan Pekovic: Perspectivele

Pentru continuarea studiilor de la distanþã în
unitãþile de învãþãmânt de stat, Telekom a
oferit un pachet gratuit ce includea atât
licenþele de acces în platforma de
management educaþional Adservio, cât ºi
conectivitate mobilã nelimitatã 4G".

trul nostru de operaþiuni de securitate, cel mai mult au crescut atacurile de tip phishing, cu 600%. De asemenea, de la începutul lunii martie a
anului trecut pânã în luna martie a
anului prezent, atacurile de tip Ransomware, cauzate de pandemie, au
crescut cu 300%. Atacurile de tip
phishing au crescut foarte mult - de
la 680.000, în ianuarie 2018, la
1.750.000 în ianuarie 2020, acestea
fiind cea mai rãspânditã formã de
atac cibernetic, ajungând practic sã
reprezinte peste 80 la sutã dintre
breºele de securitate ciberneticã.
Costul mediu al unei breºe de securitate pentru o companie a fost de
3,8 milioane dolari în anul 2020.
Bugetul pentru securitate ciberneticã ar trebui sã fie în jur de minim
5% din bugetul de IT. În continuare,
mulþi decidenþi vãd partea de cybersecurity ca un cost ºi nu ca pe ceva
necesar, pentru a proteja daune mult
mai mari.
De asemenea, odatã cu schimbãrile impuse de noul coronavirus, a

de dezvoltare ale domeniului
IT&C vor fi strâns legate de lecþiile
învãþate în pandemie. Cred cã ceea
ce a scos la ivealã aceastã crizã globalã a fost o conºtientizare a cât de
pregãtiþi suntem (sau nu) în faþa
unor astfel de provocãri. Dupã Covid-19, mediul de business se va
confrunta cu noi provocãri, cum ar
fi securitatea ciberneticã, impactul
negativ asupra mediului înconjurãtor ce genereazã modificãri climatice adverse ºi altele. Realizãm cu
toþii cã avem nevoie sã fim mai
înarmaþi în astfel de contexte ºi
cred cã vom apela la tehnologie în
acest sens, fie pentru regândirea
întregului lanþ de aprovizionare,
automatizarea operaþiunilor sau
previzionarea pe baza colectãrii ºi
procesãrii de date. La nivelul societãþii, o parte din efectele telemuncii vor rãmâne în atenþia domeniului IT&C ce va furniza soluþii din ce în ce mai adaptate noilor
condiþii de lucru.
Reporter: Vã mulþumim! n
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„România are în continuare
nevoie de educaþie ºi suport
pentru a reuºi sã adopte
transformarea digitalã”
(Interviu cu Alexandra Lucescu, director de operaþiuni SoftOne România)
andemia a accentuat trecerea cãtre mediul online ºi a împins tot
mai multe companii sã caute soluþii digitale pentru a-ºi eficientiza activitatea. Astfel cã soluþiile Cloud au devenit esenþiale ºi au
schimbat fundamental modul în care companiile funcþioneazã,
dupã cum ne-a declarat Alexandra Lucescu, director de operaþiuni
SoftOne România.
„Existã o cerere în creºtere pentru produsele ºi serviciile noastre în Cloud,
iar antreprenorii români au început sã fie mult mai deschiºi cãtre adoptarea
noilor tehnologii”, a explicat domnia sa.
Alexandra Luceascu ne-a acordat un interviu în care a conturat tabloul pieþei digitale din þara noastrã, ne-a vorbit despre soluþiile pe care SoftOne le
propune companiilor, dar ºI despre planurile de dezvoltareale companiei.

P

Reporter: Cum aratã piaþa digitalã din România la momentul actual ºi
ce îmbunãtãþiri consideraþi cã ar mai
fi necesare?
Alexandra Lucescu: Noile provocãri în mediul de business apãrute din
cauza pandemiei au arãtat tuturor companiilor cât de importantã este digitalizarea, fie cã ne referim la companii
mici, mijlocii sau foarte mari. În acest
context, soluþiile software inteligente,
precum Soft1 Cloud ERP, susþin transformarea digitalã de care business-urile au nevoie. Soluþiile Cloud au devenit
esenþiale ºi au schimbat fundamental
modul în care companiile funcþioneazã.
Existã o cerere în creºtere pentru produsele ºi serviciile noastre în Cloud, iar
antreprenorii români au început sã fie
mult mai deschiºi cãtre adoptarea noilor tehnologii. Suntem de pãrere cã soluþiile în Cloud vor deveni foarte populare pe piaþa localã, în special în rândul
companiilor mici ºi mijlocii. În general,
IMM-urile sunt mai flexibile în adoptarea noilor tehnologii pentru cã resimt
puternic nevoia de a creºte ºi de a se
adapta schimbãrilor din piaþã, însã soluþiile Cloud sunt din ce în ce mai apreciate la scarã largã, beneficiile fiind
uºor de prevãzut în contextul actual.
Cu toate acestea, piaþa din România
are în continuare nevoie de educaþie ºi
suport pentru a reuºi sã adopte transformarea digitalã. Misiunea noastrã
este sã ajutãm mediul de afaceri sã se
digitalizeze, astfel încât cât mai multe
companii sã beneficieze de avantajele
pe care soluþiile în Cloud le oferã.
Reporter: Care au fost efectele
pandemiei asupra companiei în
2020, ºi cum plãnuiþi sã vã continuaþi activitatea în 2021?
Alexandra Lucescu: Anul 2020
a fost o perioadã care ne-a oferit nenumãrate provocãri, dar ºi oportunitãþi de dezvoltare. Fãcând parte din
industria software, pandemia nu a
avut un impact major asupra business-ului, însã am fost ºi noi nevoiþi
sã ne adaptãm noilor restricþii, precum lucrul exclusiv de acasã. Deoarece utilizãm ºi comercializãm aplicaþii în Cloud, tranziþia a fost una
uºoarã ºi nu a necesitat o infrastructurã specialã sau un efort major.

Ne-am concentrat însã foarte mult
spre a le oferi clienþilor ºi partenerilor tot suportul de care au avut nevoie, cu aceeaºi proptitudine cu care
i-am obiºnuit, chiar ºi de la distanþã.
De asemenea, am vrut sã fim alãturi
de companiile care au avut nevoile
de soluþiile noastre pentru a depãºi
criza COVID-19. Înþelegând pe deplin provocãrile cauzate de pandemie în mediul de business, am decis
sã oferim soluþiile de mobilitate gratuit afacerilor care pânã atunci nu au
dispus de infrastructura necesarã
care sã le permitã sã lucreze de
oriunde. Revenirea la un stil de viaþã
normal, aºa cum eram obiºnuiþi înainte de pandemie, va fi un proces de
duratã. Efectele pandemiei se vor resimþi ºi în urmãtorii ani, dar este dificil sã prezicem cum se vor desfãºura
lucrurile în viitor. Cu toate acestea,
SoftOne, prin intermediul portofoliului sãu de soluþii avansate în Cloud, va continua sã susþinã cu determinare transformarea digitalã a afacerilor locale.
Reporter: Care este profilul
clienþilor cãrora vã adresaþi?
Alexandra Lucescu: Aºa cum
spuneam, ne adresãm preponderent
IMM-urilor, însã soluþiile SoftOne pot
fi implementate de orice companie
care îºi doreºte sã îºi optimizeze costurile ºi sã îºi eficientizeze procesele de
business, indiferent de mãrime. Fie cã
vorbim de afaceri cu 2 sau 1.000 de
angajaþi, de-a lungul timpului am implementat cu succes soluþiile SoftOne
pentru companii din toate sectoarele
de business, de la servicii, la producþie,
distribuþie sau retail. Deoarece soluþiile noastre sunt versatile ºi oferã multiple funcþionalitãþi ce pot fi personalizate în funcþie de nevoi specifice, aceastã flexibilitate s-a reflectat ºi în diversitatea clienþilor pe care îi avem.
Portofoliul nostru este format din
companii din toate industriile.
Reporter: Cum s-a schimbat
comportamentul consumatorului de
soluþii digitale, în urma pandemiei?
Alexandra Lucescu: Criza
COVID-19 a stimulat adoptarea soluþiilor digitale într-un ritm alert din cauza schimbãrilor produse în mediul de

business, care este în continuare marcat de incertitudine. Transformarea digitalã a devenit astfel singura opþiune
pentru companiile care ºi-au dorit sã
îºi desfãºoare activitatea în condiþii de
siguranþã. Digitalizarea a implicat deseori ºi schimbarea modelelor operaþionale, investiþiile în soluþii de ultimã
generaþie precum soluþiile Cloud ERP
ºi în infrastructura IT, devenind o prioritate. Practic, mediul de business a
înþeles cu adevãrat cã transformarea
digitalã nu mai este o opþiune, ci o necesitate. De exemplu, peste 90% dintre clienþii noºtri din industria de retail
s-au orientat ºi cãtre dezvoltarea zonei
de magazine online. Posibilitatea de a
integra orice plaformã e-commerce cu
sistemul ERP a fost aºadar esenþialã
pentru companiile de retail, astfel încât
business-ul lor sã funcþioneze în continuare la un nivel optim. De asemenea,
majoritatea utilizatorilor soluþiilor noastre ºi-au optimizat fluxurile în ERP,
precum ºi capacitãþile de raportare din
sistem, astfel încât sã poatã lucra de
acasã cu aceeaºi productivitate ca la
birou. Conºtientizând importanþa digitalizãrii, în urma pandemiei companiile au devenit mult mai receptive la tehnologizare ºi la implementarea unor
soft-uri ERPcare sã le optimizeze procesele de business, sã le reducã costurile ºi care sã le permitã creºterea eficienþei operaþionale. Ne aºteptãm ca
din ce în ce mai multe companii sã
adopte soluþii tehnologice de ultimã
generaþie, mai ales soluþii IT cu un
grad ridicat de personalizare, care pot
satisface întocmai nevoile specifice

Conºtientizând importanþa digitalizãrii, în urma pandemiei companiile au
devenit mult mai receptive la tehnologizare ºi la implementarea unor soft-uri
ERP care sã le optimizeze procesele de business, sã le reducã costurile ºi
care sã le permitã creºterea eficienþei operaþionale".

ale companiilor.
Reporter: SoftOne dezvoltã soluþii Cloud ºi Enterprise Mobility.
Cum vin mai exact acestea în ajutorul companiilor?
Alexandra Lucescu: Inovaþia caracterizeazã soluþiile dezvoltate de
SoftOne. Aplicaþiile noastre ERP,
CRM ºi de mobilitate încorporeazã
tehnologii de ultimã generaþie ce susþin operaþiunile companiilor moderne. Soft1 Cloud ERP Series 5 utilizeazã platforma Microsoft Azure,
platformã ce garanteazã cele mai
avansate servicii în Cloud pentru
maximum de disponibilitate ºi fiabilitate. De asemenea, soluþia noastrã
oferã companiilor o serie de beneficii unice, precum costuri de implementare scãzute, o operare intuitivã
ºi posibilitatea de personalizare în
funcþie de nevoi specifice. Soft1
Cloud ERP Series 5 integreazã modulele necesare pentru desfãºurarea
tuturor operaþiunilor de business
într-o singurã platformã, începând
cu activitatea financiarã, comercialã
ºi pânã la gestiunea stocurilor sau
managementul dosarelor de service
sau al producþiei.
Soft1 Cloud CRM este o soluþie
completã ce permite utilizatorilor sã
aibã acces în orice moment la informaþiile despre clienþi, pentru a-ºi eficientiza activitatea de vânzãri, marketing ºi suport. În acelaºi timp, aplicaþiile de mobilitate, precum Soft1 360 sau
Soft1 SFA, integrate cu sistemul ERP,
permit companiilor sã îºi desfãºoare
activitatea de oriunde, prin simpla utilizare a unui dispozitiv mobil.
De exemplu, în cazul unei companii de distribuþie, persoanele de
vânzãri pot accesa în timp real informaþiile despre clienþi, pot trimite comenzi, emite facturi sau pot desfãºura promoþii suplimentara prin
simpla utilizare a aplicaþiei Soft1
360, nefiind nevoie sã fie fizic la birou. Astfel, cu ajutorul soluþiilor noastre, business-urile din orice industrie îºi pot fructifica la maximum
oportunitãþile de dezvoltare ºi îºi pot
optimiza operaþiunile pentru a-ºi
spori productivitatea.
Reporter: Care sunt motivele
pentru care un client ar alege sã implementeze soluþiile digitale, de tipul ERP, CRM sau de mobilitate?
Alexandra Lucescu: Dezvoltarea
sau stagnarea oricãrui business este
direct corelatã cu viziunea ºi abordarea de management. Acest lucru este
valabil ºi pentru implementarea soluþiilor software de business, precum

un ERP sau un CRM. Implementarea
unei soluþii inteligente, cum ar fi
Soft1 Cloud ERP Series 5, reprezintã
una dintre cele mai importante inovaþii pe care orice afacere le poate face
pentru a se dezvolta. Acest tip de instrumente este, fãrã îndoialã, foarte
util pentru companii.
Soluþiile ERP, CRM sau de mobilitate în Cloud oferã beneficii importante, precum posibilitatea de a-ºi

mul rând, implementarea rapidã a
aplicaþiilor Cloud oferã un beneficiu
incontestabil clienþilor, ele putând fi
utilizate aproape imediat.
Reporter: Grupul SoftOne deserveºte peste 47.000 de clienþi în patru
þãri: Grecia, Cipru, Bulgaria ºi România. Existã planuri de extindere pe
termen scurt ºi mediu?
Alexandra Lucescu: Expansiunea
internaþionalã a fost întotdeauna o parte
importantã din strategia de dezvoltare a
companiei. Aºadar, lucrãm constant
pentru extinderea prezenþei noastre în
þãrile din Europa de Sud-Est, unde
vrem sã integrãm modelul unic de afaceri pe care îl avem, bazat pe parteneri
ºi servicii inovatoare, ce ne-a oferit un
avantaj competitiv în fiecare piaþã în
care suntem prezenþi. Compania are un
model de business ce se bazeazã preponderent pe o reþea de parteneri, iar
prioritatea noastrã este sã atragem cât
mai mulþi colaboratori la nivel naþional.
Felul în care compania funcþioneazã
oferã multiple avantaje companiilor IT
locale ºi tuturor integratorilor software
care îºi doresc sã comercializeze soluþii
software inovatoare ºi care vor sã îºi
dezvolte afacerea rapid. În România,
SoftOne are aproximativ 50 de parteneri care implementeazã soluþiile noastre pentru afacerile mici ºi mijlocii din
întreaga þarã. Pentru a le susþine activitatea, obiectivul nostru pentru anul
2021 este sã dublãm numãrul consultanþilor SoftOne ºi sã continuãm, bineînþeles, extinderea portofoliului de
clienþi pe piaþa localã. Fiind cel mai important furnizor de soluþii Cloud ERP/

Soluþiile Cloud au devenit esenþiale ºi au
schimbat fundamental modul în care companiile
funcþioneazã. Existã o cerere în creºtere pentru
produsele ºi serviciile noastre în Cloud, iar
antreprenorii români au început sã fie mult mai
deschiºi cãtre adoptarea noilor tehnologii".

automatiza fluxurile de business, de
a crea rapoarte avansate ce susþin cu
adevãrat procesele de decizie sau, în
cazul aplicaþiilor CRM, de a gestiona mult mai eficient relaþia cu clienþii. Pe lângã acestea, soluþiile de mobilitate permit accesul la informaþii
oricând, oriunde ºi de pe orice dispozitiv mobil. Un alt avantaj îl reprezintã ºi costurile scãzute. Spre deosebire de variantele On-Premise, implementarea soluþiilor în Cloud nu
necesitã investiþii în echipamente
hardware, diminuând foarte mult costul iniþial.
De exemplu, soluþiile SoftOne în
Cloud funcþioneazã pe baza unui
abonament. De asemenea, pentru
acest tip de aplicaþii, furnizorii sunt
cei care asigurã securitatea, întreþinerea ºi actualizarea soluþiilor.
Astfel, nu mai este nevoie de existenþa unei echipe dedicate din partea clientului care sã gestioneze toate
aceste lucruri. Întreaga infrastructurã IT devine responsabilitatea furnizorului soluþiilor Cloud. Nu în ulti-

SaaS din Europa de Sud-Est, piaþa din
România este foarte importantã pentru
noi, având un potenþial de dezvoltare
uriaº în ceea ce priveºte atragerea noilor clienþi. Din cauza pandemiei, mediul de business a înþeles importanþa integrãrii soluþiilor Cloud ºi a aplicaþiilor
mobile în activitate. În 2020, acest lucru s-a resimþit ºi în cererea pe care am
avut-o pentru aplicaþiile pe care le comercializãm ºi ne aºteptãm ca trendul
sã continue. În aceste condiþii, pentru
anul 2021, urmãrim o creºtere a cifrei
de afaceri ºi a cotei de piaþã. Cu siguranþã va urma o perioadã de dezvoltare
intensã pentru SoftOne, iar în cadrul
companiei am pus la punct infrastructura necesarã pentru a ne deservi cu
succes atât clienþii, cât ºi partenerii. În
continuare, ne dorim sã venim atât în
ajutorul celor peste 600 de clienþi pe
care îi avem în portofoliu pe piaþa din
România, cât ºi în ajutorul clienþilor potenþiali, cu soluþii software inovatoare
care sã le permitã sã se adapteze cu succes la noua realitate de business.
Reporter: Vã mulþumesc! n
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”Avem o penetrare excelentã
a internetului în urban ºi în
mediul rural obiºnuit”
(Interviu cu Valentin Popoviciu, Vicepreºedintele Grupului Digi|Rcs&Rds)
mportanþa serviciilor de telecomunicaþii a devenit tot mai evidentã în
ultimul an, iar domnul Valentin Popoviciu, vicepreºedintele Grupului
Digi|Rcs&Rds, a adus mai multe argumente în acest sens. Sensibilul
subiect al implementãrii tehnologiei 5G a fost de asemenea abordat,
fiind evident cã þara noastrã nu îºi permite paºi greºiþi în legãturã cu aceastã problemã.

I

Reporter: Piaþa de IT&C a avut
un parcurs pozitiv în timpul pandemiei de Covid-19. Cum a evoluat aceasta în 2020, anul crizei sanitare?
Valentin Popoviciu: Anul trecut, industria noastrã s-a aflat în
centrul unor importante transformãri, generate de nevoile de conectivitate tot mai diverse ale
clienþilor, fie cã a fost vorba de implementarea sistemului de lucru
de la domiciliu, fie de ºcoala online.
Pentru prima datã în istoria recentã, serviciile de telecomunicaþii au fost tratate asemeni celor de
furnizare de energie electricã sau
gaze, intrând în categoria serviciilor esenþiale. În ceea priveºte grupul DIGI, anul trecut a accelerat o
serie de transformãri ºi proiecte pe
care le aveam în vedere, iar evoluþia generalã a operaþiunilor a fost
una pozitivã, cu indicatori de performanþã superiori celor din 2019,
mai ales în România ºi Spania. Veniturile consolidate ale companiei
s-au majorat cu 8%, numãrul serviciilor (unitãþi generatoare de venituri sau RGU) a crescut cu 12%
faþã de anul anterior, iar EBITDA
ajustatã a progresat cu 7,5%.
Reporter: Cum apreciaþi cã a
evoluat raportul cerere/ofertã în
ultimul an?
Valentin Popoviciu: Ar trebui
sã facem aici o diferenþiere între
piaþa rezidenþialã ºi cea corporate.
Nevoia de servicii de conectivitate
fixã, în rândul clienþilor rezidenþiali, a fost mai mare ºi aceasta s-a
vãzut ºi din creºterea numãrului de
servicii de comunicaþii fixe, atât în
România, cât ºi la nivelul întregului grup.
Cel mai performant serviciu a
fost, cum era de aºteptat, într-un
fel, internetul fix, cu o creºtere de
18% a numãrului de servicii gene-

ratoare de venituri, în cumul, pe
cele trei pieþe unde oferim astfel
de servicii (România, Ungaria,
Spania). De asemenea, importanþa
canalelor de vânzãri online a crescut, tot mai mulþi clienþi apelând
la soluþiile la distanþã de comandã,
contractare, urmãrire a contractului, facturare. În acelaºi timp, telefonia ºi datele mobile au reprezentat al doilea cel mai cãutat serviciu
din portofoliul nostru, cu +13% în
2020 faþã de 2019.
În privinþa segmentului B2B,
am întâlnit douã tendinþe – una de
limitare a serviciilor la nevoi de
bazã, în special în industriile afectate de restricþii, dar ºi o diversificare a cererii, în cazul industriilor
aflate în prima linie a luptei cu
pandemia sau a celor de suport,
precum curieratul, servicii financiare ºi banking, retail, e-commerce, logisticã, training ºi formare
profesionalã, pazã ºi protecþie. Un
serviciu pe care l-am promovat intens ºi care a avut succes pe piaþã
este cel de fleet management, Digi
CarTracs. Are un preþ foarte competitiv, iar din toamna anului trecut beneficiazã ºi de o nouã aplicaþie pentru dispozitive mobile, tocmai pentru a face ºi mai facilã administrarea flotelor. Alte servicii
aflate în topul cererii au fost soluþiile pentru videoconferinþã ºi
call-centere, atât pentru mediul
privat, cât ºi pentru instituþii ale
statului.
Reporter: Cum apreciaþi cã a
decurs digitalizarea forþatã ºi care
ar fi deciziile ce ar trebui luate la
nivelul autoritãþilor pentru dezvoltarea þãrii noastre din acest
punct de vedere?
Valentin Popoviciu: Pe de o
parte, pandemia a grãbit digitalizarea unor sisteme care pãreau refractare la soluþiile IT&C, înainte
de criza sanitarã – ºi mã refer aici

Grupul DIGI, anul trecut, a accelerat o serie
de transformãri ºi proiecte pe care le aveam
în vedere, iar evoluþia generalã a
operaþiunilor a fost una pozitivã, cu indicatori
de performanþã superiori celor din 2019, mai
ales în România ºi Spania. Veniturile
consolidate ale companiei s-au majorat cu
8%, numãrul serviciilor (unitãþi generatoare
de venituri sau RGU) a crescut cu 12% faþã de
anul anterior, iar EBITDA ajustatã a
progresat cu 7,5%".

la educaþie ºi sãnãtate, în primul
rând – dar a ºi subliniat niºte vulnerabilitãþi care se tot perpetueazã
de ani de zile. Cu toþii am vãzut
care a fost ritmul de dotare a ºcolilor cu soluþii ºi echipamente pentru susþinerea ºcolii online.
Deºi statul a alocat sume importante pentru a asigura condiþii minimale de acces la ºcoala online
tuturor elevilor, tot mai sunt, azi,
la mai bine de un an de la declanºarea pandemiei, localitãþi
unde nu existã nicio soluþie de conectivitate, nici prin reþele fixe,
nici prin servicii de date mobile. În
principal, deoarece nu a existat un
dialog între operatori ºi autoritãþile locale, astfel încât sã se colaboreze la extinderea reþelelor ºi în
aceste zone.
Chiar dacã anul trecut s-au fãcut
importanþi paºi înainte în procesul
de digitalizare, aceste eforturi au
fost mai degrabã la nivel individual, a vizat fiecare utilizator în
parte ºi mai puþin sisteme publice
sau componente macro ale serviciilor furnizate de stat.
În România avem o penetrare
excelentã a internetului în urban ºi
în mediul rural obiºnuit, însã în
mediul rural izolat existã ºi azi
sute, chiar mii de localitãþi de conectat în viitorul apropiat. Noi, ca
operatori, avem în plan investiþii
pentru a reduce aceste decalaje
între rural-urban sau între comunitãþile prospere ºi cele defavorizate. Dar e nevoie de condiþii esenþiale propice de utilizare comunã a
infrastructurilor existente care pot
da un impuls decisiv pentru conectarea tuturor cetãþenilor din Rom-

ânia într-un timp foarte scurt, în
2-3 ani de zile.
Reporter: Cum caracterizaþi
noul proiect de lege privind tehnologia 5G?
Valentin Popoviciu: 5G e doar
un pas, e o nouã standardizare care
permite tehnologiei radio sã ofere
anumite capabilitãþi – mai multe
device-uri conectate pe o suprafaþã datã, viteze superioare pentru
datele mobile, latenþã redusã, capabilitãþi necesare ºi care ar creºte
productivitatea ºi rentabilitatea
operaþiunilor în multe domenii de
activitate. E o evoluþie normalã pe
care trebuie sã o vedem dezvoltatã

5G – ºi accesibile financiar - vor
ajunge pe piaþã. În plus, mai rãmâne doar ca autoritãþile sã accele-

ºi în România. Avem deja frecvenþe pe care le utilizãm ºi am lansat
5G, încã din 2019, în schimb, trebuie claritate în ceea ce priveºte
echipamentele folosite în aceastã
zonã. Cred cã, deºi România a
început roll-out-ul reþelelor 5G
mai devreme faþã de alte þãri, pe
parcurs a pierdut acest avans ºi,
dacã tot proiectul se va limita doar
la cât va încasa statul din aceastã
licitaþie, vom rata ocazia de a avea
o dezvoltare a reþelelor în folosul
populaþiei ºi al business-urilor, cu
scopul de a îmbunãtãþi accesul
concetãþenilor la tehnologii de ultimã generaþie.
Reporter: Consideraþi cã þara
noastrã este pregãtitã pentru implementarea tehnologiei 5G?
Când credeþi cã va fi organizatã licitaþia 5G?
Valentin Popoviciu: Extinderea serviciilor 5G va continua, pe
mãsurã ce terminalele capabile de

reze procesul de licitaþie de spectru, întrucât anumite condiþii
pre-licitaþie au impact asupra tehnologiei ºi modului în care aceasta
va fi implementatã de operatori.
Atât timp cât aceste condiþii nu
sunt clarificate de cãtre autoritãþi,
nu vom vedea o extindere a 5G
într-un ritm bun ºi costul întârzierii va fi suportat de noi toþi.
Reporter: Care sunt perspectivele sectorului de IT&C?
Valentin Popoviciu: În 2021
traficul va creºte, iar noi suntem
pregãtiþi sã fim acolo, sã servim
acest trafic pentru clienþii noi ºi
pentru cei existenþi.
Deja am îmbunãtãþit reþelele ºi
avem rezilienþã tot mai bunã pentru acces. Sperãm sã fie un an în
care sã vedem un impuls pentru
dezvoltarea mai acceleratã în mediul rural, astfel încât ºi la acei potenþiali clienþi sã ajungem cu ser-

vicii de internet în bandã largã, în
condiþii optime.
De asemenea, tot ce înseamnã

Cel mai performant serviciu a fost, cum era de
aºteptat, într-un fel, internetul fix, cu o
creºtere de 18% a numãrului de servicii
generatoare de venituri, în cumul, pe cele trei
pieþe unde oferim astfel de servicii (România,
Ungaria, Spania). De asemenea, importanþa
canalelor de vânzãri online a crescut, tot mai
mulþi clienþi apelând la soluþiile la distanþã de
comandã, contractare, urmãrire a
contractului, facturare".

consum video s-a mutat pe Internet, faþã de consumul clasic prin
cablu TV. E o tendinþã atât în mediul rural, cât ºi în cel urban, iar toatã lumea foloseºte platforme comune, oriunde s-ar afla, iar asta
schimbã modul de consum ºi azi,
dar mai ales în viitor. Urmãm aceeaºi tendinþã ca în þãrile dezvoltate, iar DIGI este aici ºi va încuraja
accesul larg, la preþuri avantajoase, pentru cât mai mulþi utilizatori.
Pe mãsurã ce 5G va deveni o tehnologie adoptatã la scarã largã,
Internet of Things (IoT) ºi Artificial Intelligence (AI) vor deveni
parte integrantã a numeroase aplicaþii ºi studii de caz în industrii
precum automotive, logisticã, servicii medicale, transporturi ºi utilitãþi. Aºadar, viitorul societãþii gigabit este, cum s-ar spune, la doar
un click distanþã.
Reporter: Vã mulþumim!n
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INDUSTRIE
PÂNÃ ÎN 2025

”Sectorul IT poate ajunge la
cel puþin 10% din PIB”
(Interviu cu Gabriela Mechea, director executiv ANIS)
l ”Existã o creºtere a apetitului pentru soluþii digitale”
endinþele din piaþa de IT&C sunt cunoscute în cele mai mici
amãnunte de cãtre Asociaþia Patronalã a Industriei de Software
ºi Servicii (ANIS). Doamna Gabriela Mechea, Director Executiv
ANIS, ne-a vorbit despre reuºitele din ultimul an pandemic, dar
ºi despre perspectivele pe termen scurt ºi mediu, cu IT-ul care poate
ajunge la cel puþin 10% din PIB pânã în 2025, iar þara noastrã poate deveni cel mai puternic hub de firme IT din Europa Centralã ºi de Est.

T

Reporter: Piaþa de IT&C pare a fi
unul dintre câºtigãtorii pandemiei de
Covid-19. Cum a evoluat aceasta în
2020, an marcat de crizã sanitarã?
Gabriela Mechea: La începutul
pandemiei, a existat un oarecare recul în piaþã, o perioadã de stagnare în
generarea de noi proiecte care a durat 3-4 luni, pânã când companiile au
putut sã îºi reorganizeze operaþiunile, sã estimeze atât impactul economic, cât ºi noile nevoi de produse ºi
servicii informatice. Dupã acest moment critic s-au cristalizat douã direcþii de evoluþie pentru companii:
unele firme au înregistrat scãderi ale
cifrei de afaceri datorate problemelor economice întâmpinate de clienþii lor, mai ales firmele care dezvoltau software specializat pentru
industriile auto, transport aerian, industria hotelierã ºi nu numai. Aceste
companii, pe cât posibil au încercat
ºi mare parte dintre ele au reuºit sã se
adapteze ºi sã îºi diversifice portofoliul, sau sã între în parteneriate cu
alte companii. La polul opus sunt
companiile ale cãror produse se
adreseazã unor sectoare care au avut
o nevoie imediatã de servicii ºi produse digitale, de exemplu softuri
pentru ordering, pentru digitalizarea
proceselor interne ale firmelor, softuri de lucru colaborativ, de autentificare de la distanþã etc., cazuri în
care companiile au înregistrat
creºteri semnificative ale activitãþii
comerciale. Deºi cifrele oficiale încã
nu ne-au fost puse la dispoziþie de cãtre INS, estimãm o creºtere semnificativã a sectorului.
Reporter: Care sunt oportunitãþile aduse de pandemie pentru sectorul
în care activaþi? Dar dezavantajele?
Gabriela Mechea: În primul
rând, datoritã faptului cã în 72% dintre firmele IT existau implementate
dinaintea pandemiei procese de lucru de la distanþã, viteza de reacþie ºi
de adaptare la noile condiþii a fost foarte mare, iar mãsurile de carantinare
ºi izolare nu au reprezentat un factor
disruptiv major, aºa cum s-a întâmplat în alte domenii. Cea mai
mare oportunitate datoratã condiþiilor din pandemie constã în conºtientizarea nevoii de digitalizare nu numai în sectorul administraþiei publice ºi al interacþiunii dintre cetãþean ºi
stat, dar ºi în sectorul privat, având în
vedere cã România ocupã penultimul loc în Europa la nivelul de implementare al tehnologiilor digitale
în companii, mãsurat prin Digital
Intensity Index. Suntem o industrie
ai cãrei piloni principali sunt creativitatea ºi inventivitatea angajaþilor,
iar aceste 2 elemente sunt stimulate
de interacþiunea dintre persoane, ce
provoacã schimburi de idei ºi genereazã soluþii în mod colaborativ.
Interacþiunea preponderent online
nu are acelaºi efect stimulativ, acesta
fiind dezavantajul major al condiþiilor de lucru din ultimul an.
Reporter: Cum s-a modificat ra-

portul cerere/ofertã în ultimele 12
luni?
Gabriela Mechea: În mod cert
existã o creºtere a apetitului pentru
soluþii digitale, deci cererea cu siguranþã a crescut. În aceeaºi mãsurã a
crescut ºi oferta, companiile ºi-au diversificat portofoliile pentru a rãspunde mai bine nevoilor pieþei. Au
apãrut noi aplicaþii ºi s-au dezvoltat
cele existente în domenii precum securitatea ciberneticã, organizarea de
evenimente online, soluþii de evaluare ºi îmbunãtãþire a performanþei de
la distanþã, soluþii de lucru colaborativ, aplicaþii dedicate administraþiilor locale, medicinei, autentificarii
de la distanþã etc.
Reporter: Cum apreciaþi cã a decurs digitalizarea forþatã ºi care ar fi
deciziile ce ar trebui luate la nivelul
autoritãþilor pentru dezvoltarea þãrii
noastre din acest punct de vedere, reducând, astfel, decalajele faþã de statele din UE? Unde este România pe
harta europeanã a digitalizãrii?
Gabriela Mechea: Acest
Blitzkrieg în materie de digitalizare,
generat ca efect secundar al pandemiei, a forþat un numãr mare de persoane sã realizeze cât de utile sunt
uneltele digitale disponibile la scarã
largã - cum ar fi aplicaþiile de videoconferinþã. Adoptarea lor rapidã a
arãtat cã dezvoltarea competenþelor
digitale de baza în rândul populaþiei
este posibilã dar ºi absolut vitalã.
Deosebit de important este sã se înþeleagã pe mai departe cã nu putem sã
ne bizuim strict pe sistemele disponibile pânã în acest moment sau pe
competenþele dobândite în acest
timp scurt. Va trebui sã dezvoltãm
aceste competenþe, sã le utilizãm în
mod prioritar. Ca sã reducem decalajul faþã de alte state din UE, trebuie
sã extindem aria de întrebuinþãri ale
aplicaþiilor, respectiv sã dezvoltãm
sau sã adoptãm alte aplicaþii disponibile care sã rezolve probleme punctuale. Acest lucru este valabil mai
ales atunci când vorbim despre autoritãþi publice. Am vãzut, de exemplu,
autoritãþi publice locale ce solicitã
documentele semnate electronic.
Am crezut, iniþial, cã este vorba despre adoptarea unei semnãturi digitale, însã în acest caz izolat, m-am
înºelat. Aceastã autoritate solicitã sã
semnezi pe o foaie albã, sã notezi
lângã semnãturã cã acestã semnãturã
îþi aparþine, apoi sã scanezi semnãtura ºi sã o trimiþi în format jpeg sau
pdf. Nu aº numi acest proces ca un
exemplu bun de digitalizare. Chiar
dacã avem nevoie de claritate legislativã din partea Parlamentului ºi de
o promovare a instrumentelor digitale din partea Guvernului, acestea nu
au apãrut într-un an de pandemie.
Acestã situaþie aratã cã, de fapt,
agenda realã nu a inclus ca prioritate
încã digitalizarea, iar micile victorii
înregistrate s-au bazat pe soluþii nesustenabile ºi netransparente.
Înþelegem nevoia ca oricine sã

România trebuie sã fie pregãtitã pentru 5G.
Fãrã acest pas critic, reducerea decalajului
între România ºi alte state din UE nu va fi
posibilã. Pe înþelesul tuturor, viteza conexiunii
la internet a devenit în pandemie un adevãrat
indicator de dezvoltare în þãrile moderne".

poatã apela la metode simple ºi rapide, mai ales într-o crizã sanitarã, dar
pe termen scurt aceasta nu poate fi o
soluþie. Autoritãþile trebuie sã înþeleagã mai ales faptul cã nu vom putea
dezvolta o interacþiune modernã
dacã nu concepem o arhitecturã bine
gânditã ºi ceva mai complexã, o hartã a digitalizãrii unei instituþii bazatã
pe nevoile de interacþiune cu datele
ºi cu cetãþeanul.
Reporter: La finalul anului trecut, Bucureºtiul a fost selectat de reprezentanþii statelor membre UE
pentru a gãzdui viitorul sediu al noului Centru european de competenþe
în domeniile industrial, tehnologic ºi
de cercetare în materie de securitate
ciberneticã. Ce înseamnã acest lucru
pentru România ºi ce investiþii ar
urma sã facem pentru a onora cu succes aceastã misiune, atât în ceea ce
priveºte tehnologia ºi specialiºtii, cât
ºi în materie de cyber security?
Gabriela Mechea: Ne bucurãm ºi
sãrbãtorim aceastã victorie de etapã.
Este într-adevãr o recunoaºtere a
competenþelor profesionale ale specialiºtilor cyber-security din România, însã trebuie sã rãmânem cu picioarele pe pãmânt. Guvernul are o
serie de angajamente în raport cu
acest centru ºi, din câte am vãzut, ele
sunt pe cale sã fie onorate. Pe termen
mediu ºi lung însã, trebuie sã ne clarificãm viziunea pe cyber-security,
trebuie sã unim mai multe voci ºi
centre de competenþã, sau cel puþin
sã încurajãm lucrul în comun ºi gãsirea soluþiilor comune. Existã multe
componente într-un sistem performant de cyber-security, trebuie avutã o gândire strategicã ºi dezvoltat un
proiect ºi o arhitecturã care sã includã atât securitatea fizicã, software,
cât ºi securizarea proceselor industriale. Trebuie investit cu precãdere
în capacitatea umanã, cercetãtorii în
materie de cybersecurity sunt foarte
cãutaþi global, ei trebuie motivaþi sã
rãmânã în þarã ºi sã producã valoare.
Reporter: Consideraþi cã þara
noastrã este pregãtitã, dupã furtuna
de evenimente din 2020, pentru implementarea tehnologiei 5G?
Gabriela Mechea: Nu ne pronunþãm din punct de vedere tehnic, însã
România trebuie sã fie pregãtitã pentru 5G. Fãrã acest pas critic, reducerea decalajului între România ºi alte
state din UE nu va fi posibilã. Pe
înþelesul tuturor, viteza conexiunii la
internet a devenit în pandemie un
adevãrat indicator de dezvoltare în
þãrile moderne.
Reporter: Ce probleme întâmpinã companiile în activitatea lor ºi ce
rezolvãri vedeþi pentru soluþionarea
acestora?
Gabriela Mechea: În România

este nevoie de mãsuri concrete ºi þintite pentru a construi un mediu de
afaceri care sã susþinã inovaþia tehnologicã ºi accesul la soluþii digitale.
Deciziile de astãzi vor modela þara
noastrã în urmãtorii cinci ani, iar pãstrarea ritmului cu dezvoltarea tehnologicã ºi progresul la nivelul Europei
este esenþialã.
Reporter: Care sunt propunerile
ANIS pentru accelerarea parcursului
României?
Gabriela Mechea: Propunerile
noastre sunt pe mai multe direcþii. În
primul rând este nevoie de susþinerea
activã a dezvoltãrii start-up-urilor
high-tech prin modelul fondurilor de
capital de risc mixte: guvernamentale ºi private, împreunã cu o taxare sustenabilã a industriei de tehnologie ºi
a economiei digitale. Tehnologiile
existente ºi cele emergente vor juca
un rol critic în sectorul public ºi este
necesar accesul pe piaþã pentru toate
companiile ºi tehnologiile prin asigurarea interoperabilitãþii sistemelor
informatice guvernamentale ºi folosirea cloud-ului cã infrastructurã IT
preferatã în locul sistemelor on-premise.
Conform liniilor de argumentare
propuse de Uniunea Europeanã, stimularea economiei este dependentã
de performanþa IMM-urilor. La
rândul lor, prosperitatea acestora
este dependentã de proiectele de investiþii privind digitalizarea ºi
re-tehnologizarea acestora. Pachetul
financiar European pentru redresare
în urma pandemiei a fost alocat cu
condiþia ca cel puþin 20% din bugetul
total sã fie destinat procesului de digitalizare, însã Planul Naþional de
Redresare ºi Rezilienþã (PNRR) în
forma actualã este mult sub acest
procent de alocare. PNRR trebuie sã
includã un program de digitalizare
care sã targeteze ºi IMM-urile ºi/sau
întreprinderile mari care activeazã în
industria comerþului electronic.
Acestea pot beneficia de un program
alternativ care sã le faciliteze extinderea pe pieþele economice interne ºi
externe contribuind astfel la economia naþionalã. Mai mult, Guvernul
României trebuie sã sprijine deschiderea de subsidiare ale companiilor
romaneºti în pieþe externe prin programe de creditare cu dobânzi foarte
mici, sã ofere sprijin legislativ ºi logistic prin secþiile economice ale
Ambasadelor, co-finanþare nerambursabilã a unor categorii de cheltuieli aferente înfiinþãrii ºi operãrii de
subsidiare româneºti în alte þãri ºi, nu
în ultimul rând, prin investiþii (participare în acþionariate) în parteneriate
cu companiile private româneºti de
software, în subsidiarele deschise în
alte þãri.

Reporter: Cum apreciaþi cadrul
legislativ din domeniu ºi mãsurile
adoptate de autoritãþi pentru susþinerea mediului de afaceri în pandemie?
Gabriela Mechea: Mãsurile au
fost problematice, atât din punct de
vedere al distribuirii sumelor cãtre
companii unde am vãzut întârzieri
majore ºi inechitãþi cu decalaje inexplicabile, cât ºi al gândirii sistemului
care nu încurajeazã strategic o arie

re europeanã prin care oferim cursuri
avansate de programare, baze de
date, webdesign ºi formare de Datã
Protection Officer.
Cu toate acestea, decalajul dintre
cerere ºi oferta continuã sã creascã
ºi, în acest moment, estimãm cã el
este de peste 10.000 de specialiºti
anual. Din acest motiv, un numãr tot
mai mare de firme cautã sã recruteze
în afara þãrii ºi se orienteazã nu numai cãtre Europa, dar ºi cãtre þãri din
America de Sud, Asia, Africa.
Reporter: Dezvoltarea tehnologiei ºi telemunca vin cu riscuri asociate, iar studiile indicã o creºtere a
atacurilor cibernetice. Credeþi cã
þara noastrã este pregãtitã sã se protejeze de acestea?
Gabriela Mechea: Spaþiul cibernetic are într-adevãr riscuri asociate,
iar atacurile, mai ales cele de tip ransomware, s-au intensificat în mod
semnificativ în ultimul an. Important
este sã ne pregãtim în faþa acestor
ameninþãri, sã avem cunoºtinþe de
bazã, parole sigure, autentificare în
doi paºi, sã nu dãm click pe link-uri
necunoscute ºi nesigure ºi aºa mai
departe. Experþii au denumit aceste
cunoºtinþe de bazã “igienã ciberneticã”, ele fiind la fel de importante ca
igiena noastrã zilnicã. Marea majoritate a atacatorilor se bazeazã pe necunoaºterea acestor elemente de
bazã, iar þara noastrã va fi cu adevãrat pregãtitã când populaþia va realiza importanþa educaþiei în acest domeniu.
Reporter: Consideraþi cã se va
ajunge/rãmâne la organizarea evenimentelor/cursurilor exclusiv online
ºi, dacã da, cât de pregãtit este domeniul IT&C sã susþinã acest lucru?
Gabriela Mechea: Cred cã experienþa ultimului an ne-a demonstrat
cã învãþãmântul offline are unele
avantaje de necontestat faþã de învãþãmântul exclusiv online. În viitor ar
trebui sã se implementeze ºi în Româ-

Suntem o industrie ai cãrei piloni principali sunt
creativitatea ºi inventivitatea angajaþilor, iar
aceste 2 elemente sunt stimulate de interacþiunea
dintre persoane, ce provoacã schimburi de idei ºi
genereazã soluþii în mod colaborativ".

de dezvoltare. Ideal, desigur din
punctul nostru de vedere, ar fi fost un
sistem care sã încurajeze inovaþia, cu
un board public-privat care sã trieze
proiecte inovatoare în materie de digitalizare, unde statul sã devinã acþionar. Trebuie sã reuºim în viitor sã
creem mai multã valoare, atât pentru
stat, cât ºi pentru tinerii întreprinzãtori. Vrem cu toþii sã rãmânã mai
multã proprietate intelectualã în þarã,
mai multe investiþii, iar asta se face
inclusiv prin mãsuri de sprijin ºi, desigur, prin reducerea poverilor fiscale sau birocratice.
Reporter: Cum depãºesc firmele
problemele legate de forþa de muncã?
Gabriela Mechea: Lipsa specialiºtilor a fost întotdeauna o mare provocare pentru companii, însã în ultimii ani aceasta a devenit din ce în ce
mai acutã. Pentru depãºirea ei, mare
parte dintre companii au implementat sisteme proprii de instruire sau
oferã angajaþilor programe de specializare pe anumite domenii. ANIS
face eforturi pentru pregãtirea cât
mai multor persoane pentru o carierã
în IT ºi, în acest sens, oferim cursuri
de certificare recunoscute internaþional în domeniul testãrii software,
astfel cã în ultimii zece ani am format ºi recalificat peste 8000 de persoane. În plus, începând de anul trecut am demarat un proiect cu finanþa-

nia modalitãþi hibride de instruire
care sã combine predarea în sãlile de
clasã cu platforme digitale de învãþare ºi testare a cunoºtinþelor, pe modelul multor ºcoli ºi universitãþi din strãinãtate. IT&C susþine deja acest lucru,
existã sisteme ºi platforme digitale
educaþionale performanþe, inclusiv soluþii româneºti, dar pentru a avea succes este necesar în primul rând un program naþional de pregãtire a cadrelor
didactice în utilizarea tehnologiilor
educaþionale. Miza este mare, deoarece în caz contrar nu vom reuºi sã creem
ºi în România un sistem de învãþãmânt
adaptat secolului 21.
Reporter: Care sunt perspectivele de dezvoltare ale domeniului de
IT&C?
Gabriela Mechea: La finalul
anului 2025, pe baza unor politici integrate ºi implementate susþinut,
IT-ul poate ajunge la cel puþin 10%
din PIB, iar România poate deveni
cel mai puternic hub de firme IT din
Europa Centralã ºi de Est. Era digitalã are numeroase oportunitãþi, oferind mai multã transparenþã ºi acces
mai uºor la informaþii ºi platforme.
Tehnologiile digitale, inovaþia ºi inteligenþa artificialã pot oferi românilor locuri de muncã competitive, o
calitate mai bunã a vieþii ºi servicii
publice mai bune.
Reporter: Vã mulþumim! n
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Nomazii digitali au nevoie
de tehnologia 5G!

DR. NICOLAE OACÃ

M

inistrul digitalizãrii, Ciprian
Teleman, a avut recent o intervenþie în care a vorbit despre atragerea nomazilor digitali. Acesta a transmis: "Nomazii digitali
vor avea posibilitatea sã lucreze pânã la
doi ani în România. Unul dintre lucrurile
esenþiale pentru aceºti nomazi va fi asigurarea conectivitãþii la un standard de minimum 100 Mb/s, cu acoperire de 99% din
teritoriul naþional. Din punct de vedere
economic, acest lucru va ridica valoarea
teritoriului, iar pe de altã parte creeazã
condiþii pentru ca aceºti nomazi digitali sã
aleagã locuri unde nu existã aglomeraþie,
nu existã poluare ºi unde au facilitãþi uzuale la îndemânã".

România are
o slabã acoperire
cu reþele de
mare vitezã
În mesaj era vorba despre asigurarea
unei conectivitãþi de minim 100Mb/s pentru 99% din teritoriul þãrii. Teritoriu, nu
populaþie! Adicã munþi, vãi, pãduri,
lacuri, …
România are populaþia împãrþitã aproape egal între urban ºi rural, mai exact 54%,
respective 46%, iar acoperirea reþelelor de
telecomunicaþii s-a concentrate pe populaþie ºi încã nu s-a rezolvat, dupã cum aratã
d a t e l e A N C O M ( h t t p s : / / s t a t i s t ica.ancom.ro/sscpds/public/files/217_ro)
fiind mai bunã în mediul urban ºi mai slabã
în mediul rural.
Agenda Digitalã 2020 a Comisiei Europene prevedea pentru anul 2020 (adicã

pentru acum 4 luni) acoperirea
POPULAÞIEI cu Internet la viteza de
30Mb/s pentru 100% din populaþie ºi
100Mb/s pentru 50% din populaþie.
Populaþie, nu teritoriu!
România, þarã membra a Uniunii Europene, ºi-a propus ceva mai puþin: 30Mb/s
pentru 80% din populaþie (https://gov.ro/
en/government/cabinet-meeting/nation a l - s t r a t e g y - o n - t h e - d i g i t a l - a g e nda-for-romania-2020).
Ar putea România sã ajungã la o conectivitate de 100Mb/s pentru 99% din teritoriul þãrii în condiþiile de astãzi? Dificil!

Operatorii criticã
vehement legea
5G trimisã în
parlament
Operatorii acuzã guvernanþii cã nu au
înþeles ce au legiferat, cã nu au înþeles impactul legii. (https:// economie.hotnews.ro/stiri-telecom-24745370-le-

prin amânãri succesive ale licitaþiei 5G, ci
ºi digitalizarea, dezvoltarea economicã.
Eliminând fãrã noimã echipament (table
adicã antene, circuite pasive) doar pentru
cã a fost fabricat într-o anumitã þarã nu facem decât sã mãrim costuri ºi deci tarife,
întâr- ziind astfel adoptarea noilor servicii
de cãtre societatea noastrã, societate nu
prea bogatã (a se vedea PIB/locuitor) ºi
sensibilã la preþ. În plus, legea nu spune
cine suportã aceste costuri. Ministerul Fi-

Pe lângã stimulente financiare (costul
vieþii, impozitare, etc.) atragerea nomazilor digitali va depinde de o serie de factori
care sã permitã o anumitã comoditate,
realizarea obiectivelor, etc.
România nu se poate lãuda cu utilizarea
tehnologiei informaþiei, în aparatul de stat
mai ales, (a se vedea indexul DESI2021),
astfel cã atractivitatea þãrii noastre pentru
nomazii digitali este influenþatã negativ relaþiile cu un stat birocratic, faimosul afiº

Legea 5G - pe
"repede înainte"
la aprobarea
parlamentului
Pe de altã parte, sãptãmâna trecutã a fost
depusã în parlament legea 5G spre avizare
într-o procedurã devenitã specificã la noi "pe repede înainte": amendamente permise doar pânã în 4 mai! Sã amintim de simulacrul de consultare din august 2020 vara, când lumea era în concediu, douã sãptãmâni consultare în loc de patru, ignorarea
majoritãþii amendamentelor primite!
ªi aceasta dupã ce guvernul aprobase legea 5G la 15 aprilie spre exasperarea operatorilor care se vãd blocaþi în implementare noii tehnologii 5G, prin numeroasele
"zone gri" din lege. (https://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-24736827unda-verde-guvern-pentru-5g-vor-folosite-doar-echipamente-soft-uri-producator i - a v i z a t i - p r e a l a b i l - c s a t - a v iz u l - t i n e - c o n t - o b l i g a t i i l e - r o m aniei-fata-sua.htm)

Ciprian Teleman: "Nomazii digitali vor avea
posibilitatea sã lucreze pânã la doi ani în România.
Unul dintre lucrurile esenþiale pentru aceºti nomazi va
fi asigurarea conectivitãþii la un standard de minimum
100 Mb/s, cu acoperire de 99% din teritoriul naþional.
Din punct de vedere economic, acest lucru va ridica
valoarea teritoriului, iar pe de altã parte creeazã
condiþii pentru ca aceºti nomazi digitali sã aleagã locuri
unde nu existã aglomeraþie, nu existã poluare ºi unde au
facilitãþi uzuale la îndemânã".

gea-securitatii- 5g-posibila-excludere-chinezilor- huawei-operatorii-cer-claritate- amintesc-guvernul-sua- dat-banipentru-inlocuirea-echipamentelor-chinezesti-din-retele.htm).
"Nu mã obligaþi sã înlocuiesc o antenã care este o tablã - cu o altã tablã pentru cã
nu are nimic inteligent în ea, banii aceia aº
putea sã-i folosesc sã fac reþele în rural sau
sã pun mai multe staþii 5G", spune reprezentatul unui operator relevând astfel nepriceperea, neînþelegerea sau superficialitatea celor care au elaborat ºi promovat
"pe repede înainte", o lege cu lacune ºi cu
p r o f u n d i mp a c t n e g a t i v a s u p r a
implementãrii tehnologiei 5G în România.
Este clar cã forma actualã a legii pune în
pericol nu doar implementarea noii tehnologii în România, ºi aºa destul de întârziatã

Proiectul legii 5G este una dintre castanele fierbinþi
lãsate de fostul guvern liberal actualului guvern
tripartit, în care nu prea domeneºte armonia (a se vedea
criza recentã provocatã în Ministerul Sãnãtãþii). Pentru
a fi scoasã din foc, rãspunderea va reveni partidului
care guverneazã telecomunicaþiile - USRPlus, ºi care
susþinând o astfel de lege îºi asumã posibilul eºec al
implementãrii tehnologiei 5G în România".
nanþelor? Al Digitalizãrii? Eliminând operatori, fãrã a analiza dacã nu cumva suntem în stare sã þinem sub control securitatea noilor reþele 5G folosind echipament
de la orice fabricant (Alþii par a fi! Oare,
noi chiar nu suntem în stare? Folosind recomandãrile UE, de exemplu), ne vom trezi, cel puþin pe termen mediu, cu un duopol
pe piaþa furnizãrii de echipament 5G, fapt
care, de asemenea, ar putea deveni o
problemã de securitate.
Proiectul legii 5G este una dintre castanele fierbinþi lãsate de fostul guvern liberal actualului guvern tripartit, în care nu
prea domeneºte armonia (a se vedea criza
recentã provocatã în Ministerul Sãnãtãþii).
Pentru a fi scoasã din foc, rãspunderea va
reveni partidului care guverneazã telecomunicaþiile - USRPlus, ºi care susþinând o
astfel de lege îºi asumã posibilul eºec al
implementãrii tehnologiei 5G în România.
Eventualul eºec va fi decontat de
USRPlus, (care pare a nu se înþelege prea
bine cu PNL), dar mai ales de economia ºi
societatea româneascã.

Tehnologia 5G,
necesarã nomazilor
digitali
O primã aplicaþie a tehnologiei 5G sunt
conexiuni de mare vitezã, substitut la fibra
opticã, oferite de operatorii din primele
þãri care au lansat reþele 5G: SUA, Coreea
de Sud, etc. Poate fi acestã aplicaþie folositã ºi în România? Da, cu precãdere în zonele dens populate.

"declaraþia online se depune la etajul II",
etc.
Cum implementarea cu succes a tehnologiei 5G este vãzutã ca o ºansã pentru un
salt digital (ºi în clasamentul DESI), periclitarea acestei implementãri prin legea
5G va scãdea atractivitatea þãrii noastre
pentru nomazii digitali. Cu actuala lege
5G, (care a mai amânat cu un an licitaþia
5G) trimisã în parlament, este foarte dificil
de estimat implementarea cu succes de
care ar avea nevoie România pentru un salt
digital.
O bunã parte din aplicaþiile care ar putea
fi dezvoltate de cãtre nomazii digitali în
þara noastrã s-ar putea baza pe tehnologia
5G, aplicaþiile acestei tehnologii fiind posibile în toate industriile, în întreaga economie ºi societate. Ca atare, o dezvoltare
rapidã a noilor reþele 5G, proiecte pilot,
etc. ar putea fi factori decisivi în atragerea
nomazilor digitali. Cum legea 5G, în forma trimisã spre aprobare parlamentului,
prezintã serioase deficienþe existã riscul
unei implementãri ºi adoptãri întârziate a
noii tehnologii, fapt ce ar face din
România o þarã mai puþin atractivã pentru
nomazii digitali.
Ar mai fi o ºansã - ca parlamentarii sã
înþeleagã impactul negativ al actualului
proiect de lege 5G ºi sã îl respingã cerând
elaboratorilor sã reia discuþiile cu piaþa operatori, fabricanþi, autoritãþi, etc. ºi sã
þinã seamã de opiniile acestora într-o nouã
lege care sã punã în prim plan securitatea
reþelelor 5G ºi implementarea cu succes a
tehnologiei 5G în România.
În caz contrar s-ar putea sa nu avem licitaþie 5G nici în acest an! n

