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Securitatea ciberneticã –
prioritate pentru orice
domeniu de activitate

A
pãrarea faþã de ata-
curile cibernetice
trebuie sã fie o prio-
ritate pentru orice
domeniu de activita-
te, este una dintre
principalele conclu-
zii ale Conferinþei

�Securitatea ciberneticã�, organizatã
marþi de ziarul BURSA. În plus, este
nevoie de stategii, resurse, de o cola-
borare strânsã între mediul public ºi
cel privat, inclusiv la nivel internaþio-
nal, precum ºi de programe educaþio-
nale, pentru întãrirea securitãþii ciber-
netice, au subliniat cei prezenþi.

Florin Dãnescu, preºedintele exe-
cutiv al Asociaþiei Române a Bãncilor
(ARB), spune cã industria bancarã
este cea mai reglementatã dintre toate
industriile, iar unul din domeniile pu-
ternic reglementate este cel al
securitãþii cibernetice.

�Cânda apãrut subiectulGDPR, to-
atã Europa a fost foarte apropiatã ace-
stui subiect, dar resursele alocate exi-
stã? Sunt cele 500.000 de IMM din
România acoperite din acest punct de
vedere? Putem prioritiza în România
acest domeniu înmod real? (�)State-
le avansate ºtiu sã colecteze informaþii
ºi sã-ºi creeze parteneriate cu industrii
care pot fi utile ºi pot contribui la secu-
ritatea ciberneticã. Probabil cã aceasta
este marea rãmânere în urmã faþã de
þãrile europene.Cunoºtinþele, educaþia
noastrã în acest domeniu, diferenþele
culturale nu ne lasã sã ne dezvoltãm�,
a afirmat preºedintele executiv al
ARB.

În opinia sa, este nevoie de strategii
pentru întãrirea securitãþii cibernetice:
�Noi, ca industrie, avem o strategie pe
bune. Am împãrþit programul de edu-
caþie financiarã în doi piloni - unul de
educaþie financiarã ºi unul de educaþie
digitalã�, a spus Florin Dãnescu.

Andrei Niculae, vicepreºedintele
Autoritãþii pentru Digitalizarea Rom-
âniei (ADR), a subliniat cã, în prezent,
rãzboaiele nu se mai poartã doar cu
soldaþi pe câmpul de luptã, ci angrene-
azã ºi zona de IT ºi comunicaþii.

�Pe mãsurã ce platformele digitale
au o prezenþã din ce în ce mai mare în
viaþa noastrã, componenta de cyber
security trebuie sã fie o prioritate�, a
spus domnia sa. �Întrucât ne confrun-

tãm cu tot mai multe ameninþãri în do-
meniul cyber, securitatea ciberneticã
este o necesitate din ce în ce mai mare
ºimai realã, în contextul actual, în care
avem inclusiv agresiuni dincolo de

graniþã. Avem parte de ameninþãri tot
mai dese în acest domeniu, atât în me-
diul public, cât ºi în cel privat.Rãzboa-
iele nu semai poartã doar cu soldaþi pe
câmpul de luptã, ci, acum, acestea sunt

de tip hibrid, angrenând atât elemente
conveþionale, cât ºi elemente IT ºi de
comunicaþii�.

A.I.
(continuare în pagina 3)TRADEVILLE:

Intel Corporation -
Livrãrile de PC-uri
îºi continuã declinul

I
ntel Corporation, cu sediul în San-
ta Clara, California, este unul din-
tre cei mai mari producãtori de ci-
puri semiconductoare din lume.

Compania dezvoltã ºi proiecteazã
componente pentru calculatoare ºi si-
steme de comunicaþii, cum ar fi mi-
croprocesoare, chip-seturi, plãci de
bazã ºi produse de conexiune fãrã fir,
precum ºi platforme care încorporea-
zã aceste componente. Produsele sunt
vândute, în principal, producãtorilor
de echipamente originale ºi utilizato-
rilor de PC-uri ºi de produse de comu-
nicaþii în reþea, conform unui raport
elaborat de Departamentului de Ana-
lizã al TradeVille (https://tradevil-
l e . r o / ? u t m _ s o u r c e = b u r s a-
r o &% 2 0 u t m _m e d i u m =m e-
dia&utm_campaign=treviq)

Descrierea situaþiilor
financiare trimestriale
ºi anuale

Conform ultimelor rezultate finan-
ciare raportate de Intel, veniturile tota-
le din trimestrul al patrulea din 2022
au scãzut cu32%faþã de aceeaºi perio-
adã din 2021 ºi au ajuns la 14miliarde
dolari, sub estimãrile analiºtilor de
14,46milarde dolari. La nivelul anului
2022, compania a raportat venituri to-
tale de 63,1 mlarde dolari, în scãdere
cu 20% faþã de 2021. Reducerea se da-
toreazã, în principal, diminuãrii livrã-
rilor de PC-uri, care, conform IDC, au
scãzut la 292,3 milioane de unitãþi în
2022 (-16,5% vs 2021), forþând astfel
producãtorii de cipuri sã reducã pro-
ducþia. (F.A.)

(continuare în pagina 9)

ALEXANDRU PÃUNESCU, REPREZENTANTUL
BNR ÎN COLEGIUL DE COORDONARE AL CSALB:

“Eu nu aº face
un credit în aceastã
perioadã”

Î
n aceastã perioadã, în care
dobânzile au un trend crescãtor,
nu este recomandatã contractarea
unui credit, considerã Alexandru

Pãunescu, reprezentantul Bãncii Na-
þionale a României (BNR) în Colegiul
de Coordonare al Centrului de Solu-
þionare Alternativã a Litigiilor în do-
meniul Bancar (CSALB). Domnia sa
a menþionat, în cadrul unei conferinþe
de presã: �Recomandarea mea pentru
consumatori este sã-ºi amâne investi-
þia într-un imobil sau în alte bunuri,
prin credit, mãcar pe parcurusl acestui
an. Eu nu aº face un credit în aceastã
perioadã�.

Domnia sa a mai spus cã, deºi se
aºtepta sã creascã numãrul de cereri
adresate CSALBpentru soluþionarea
litigiilor dintre consumatori ºi bãnci
ca urmare a creºterii dobânzilor,
acest lucru nu s-a întâmplat. Mai
mult, nici bãncile nu au primit cereri

de renegociere a contractelor din
partea clienþilor. �Este posibil ca
anul acesta sã creascã numãrul de ce-
reri pentru renegociere, dar dacã se
va întâmpla acest lucru, solicitãrile
vor fi depuse mai degrabã la bãnci
decât la CSALB�.

De altfel, Alexandru Pãunescu îi
îndeamnã pe consumatori sã meargã,
iniþial, direct la bancã sau la IFN aunci
când au o problemã legatã de creditele
lor. De asemenea, domnia sa spune cã
a recomandat instanþelor ca atunci
când un consumator deschide un pro-
ces, acestea sã aducã la cunoºtinþã
clientului cã existã ºi o alternativã de
soluþionare: �Este în avantajul consu-
matorului, dar ºi în cel al instanþelor,
care sunt supraîncãrcate cu astfel de
litigii�.

EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 9)

SPORT ªI BANI

Bugetul, motiv
de supãrare
pentru federaþii

F
inanþarea alocatã de cãtre Mi-
nisterul Sportului creeazã ne-
mulþumire pentru foarte multe
federaþii. Puþinãtatea banilor îi

face pe unii ºefi de federaþii sã anunþe
cã nu vor putea sã-ºi continuie activi-
tatea în 2023 la un nivel decent, iar
despre marea performanþã va fi foarte
greu de vorbit. Banii din sport nu au
þinut pasul cu inflaþia. Ministerul
Sportului a stabilit propunerile pentru
cuantumurile de finanþare a federaþii-
lor pe anul 2023, suma totalã alocatã
de instituþie pentru asociaþiile sportive
naþionale fiind de 162.088.000 de lei:
�Ministerul Sportului a stabilit propu-
nerile pentru cuantumurile de finanþa-
re a federaþiilor sportive pentru anul
2023, în conformitate cu Ordinul mi-
nistrului sportului nr. 12/2023 pentru
aprobarea programelor sportive de
utilitate publicã ºi a metodologiei pri-
vind finanþarea federaþiilor sportive
naþionale de cãtre Ministerul Sportu-
lui, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 30, din
11.01.2023. Suma totalã din bugetul

Ministerului Sportului pe anul 2023,
aprobat prin Legea Bugetului de stat
la titlul 59.20 - Sume destinate finan-
þãrii programelor sportive realizate de
structurile sportive de drept privat -
Federaþii sportive naþionale (credite
bugetare), este de 162.088.000 lei, cu
reþinerea de 10%. Aceastã sumã este
repartizatã, conform trimestrializãrii,
pe urmãtoarele programe: P1. Progra-
mul «Promovarea sportului de perfor-
manþã»; P3. Programul «Întreþinerea ºi
funcþionarea bazei materiale sportive»;
P2. Programul «Sportul pentru toþi»;
P4. Programul «Redescoperã oina»�.

Preºedintele Federaþiei Române de
Handbal, ConstantinDin, a declarat cã
suma alocatã de la Ministerul Sportu-
lui pentru bugetul pe 2023 reprezintã
doar 25% din nevoile pe care le are
pentru a bifa acþiunile echipelor naþio-
nale din acest an: �Bugetul pe anul ãsta
mi separemotivator, sã putemsãmun-
cim mai mult ºi sã gãsim soluþii.

OCTAVIAN DAN
(continuare în pagina 10)

MARIA-MANUELA CATRINA,
ADJUNCT AL DIRECTORULUI
DIRECTORATULUI NAÞIONAL DE
SECURITATE CIBERNETICÃ:

”Ne confruntãm cu un
stol de Lebede Negre,
în ceea ce priveºte
securitatea
ciberneticã”

N
une confruntãmcuoLebãdãNe-
agrã, ci probabil cu un stol deLe-
bede Negre în ceea ce priveºte

securitatea ciberneticã, spune Ma-
ria-Manuela Catrina, Adjunct al Di-
rectorului Directoratului Naþional de
Securitate Ciberneticã. (A.I.)

(continuare în pagina 3)

ANDREI NICULAE,
VICEPREªEDINTE ADR:

”Rãzboaiele nu se
mai poartã doar cu
soldaþi pe câmpul de
luptã, ci angreneazã
ºi zona de IT ºi
comunicaþii”

P
e mãsurã ce platformele digita-
le au o prezenþã din ce în ce mai
mare în viaþa noastrã, compo-

nenta de cyber security trebuie sã
fie o prioritate, subliniazã Andrei
Niculae, vicepreºedintele Autoritã-
þii pentru Digitalizarea României
(ADR). (E.O.)

(continuare în pagina 3)

FLORIN DÃNESCU,
PREªEDINTELE EXECUTIV
AL ARB:

”Trebuie sã facem o
prioritate din
securitatea ciberneticã”

I
ndustria bancarã este ceamai regle-
mentatã dintre toate industriile, iar
unul din domeniile puternic regle-

mentate este cel al securitãþii ciberne-
tice, subliniazã Florin Dãnescu,
preºedintele executiv al Asociaþiei
Române a Bãncilor (ARB). Printre al-
tele, domnia sa a menþionat: �Când a
apãrut subiectulGDPR, toatãEuropaa
fost foarte apropiatã acestui subiect,
dar resursele alocate existã? (E.O.)

(continuare în pagina 3)

CÃTÃLIN ZETU, ªEFUL BIROULUI
DE INVESTIGARE A INFRACÞIU-
NILOR ÎMPOTRIVA SISTEMELOR
INFORMATICE, IGPR:

”În ultimii ani am vãzut
un rãspuns mai coerent
al autoritãþilor în
privinþa fenomenului
ransomware”

Î
n ultimii doi ani am putut vedea un
rãspuns mult mai coerent ºi concret
din partea autoritãþilor în privinþa fe-

nomenului ransomware, este de pãrere
Cãtãlin Zetu, ºeful Biroului de Investi-
gare a Infracþiunilor împotriva sisteme-
lor informatice din Inspectoratul Gene-
ral al Poliþiei Române (IGPR). (A.V.)

(continuare în pagina 3)


