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MARIAN MURGULEÞ, SECRETAR DE STAT, CIO
GUVERNAMENTAL, SGG:

“Cartea electronicã de identitate
va face ireversibilã transformarea
digitalã a României”

Þ
ara noastrã va avansa cel puþin cinci
locuri în clasamentul DESI (n.r. –
Digital Economy and Society

Index), în primul an dupã implementa-
rea celor patru proiecte, pe care doreºte
sã le punã în aplicare actualul Executiv,
a afirmat secretarul de stat Marian Mur-
guleþ, CIO Guvernamental, în cadrul
Secretariatului General al Guvernului.

Marian Murguleþ a spus: “În acest
moment, Guvernul are în vedere patru
proiecte. Primul îl reprezintã cartea
electronicã de identitate. Din 3 august
2021, cetãþenii români nu vor mai pu-
tea cãlãtori în strãinãtate, dacã nu au
carte electronicã de identitate. Este fo-
arte important sã croim corect, de la
început, acest proiect. Sã nu fie un
simplu card electronic cu date biome-
trice. Sã fie un card care va conþine ºi
cardul de sãnãtate, care sã aibã tot felul
de alte servicii, care sã aibã semnãturã
digitalã – foarte important. Acest pro-
iect, în opinia mea va face ireversibilã
transformarea digitalã a României.
Vom creºte la toate capitolele, în mo-
mentul în care vom asigura semnãtura
electronicã digitalã pentru toþi cetãþe-
nii României care vor dori sã treacã la
acest tip de carte de identitate. (G.M.)

(continuare în pagina 2)

BOGDAN CHIRIÞOIU, PREªEDINTE CONSILIUL CONCURENÞEI:

“Aº vrea sã replicãm succesul 4G
la tehnologia 5G“

T
oate procedurile care au fost legate
de tehnologia 4G au fost realizate
cu succes, întrucât ANCOM ºi

Consiliul Concurenþei au creat cadrul
necesar pentru activarea în piaþã a unui
numãr de patru jucãtori, ceea ce a con-
dus la dinamizarea concurenþei, la pre-
þuri scãzute pentru consumatori ºi la o
calitate bunã a serviciilor, considerã
Bogdan Chiriþoiu, preºedintele Consi-
liului Concurenþei.

Oficialul a subliniat: “Aº vrea sã re-

plicãm acest succes la tehnologia 5G,
unde se pun problemele de securitate
care nu s-au pus la 4G. Vom vedea cum
va arãta licitaþia ºi care sunt cons-
trângerile în afara elementelor tehnice.
Aº dori sã ne asigurãm cã vom avea o
concurenþã puternicã în piaþã între
operatori, astfel încât sã avem o calita-
te bunã a serviciilor, sã fim atenþi la
efortul investiþional care este foarte
mare pentru 5G. Suntem foarte de-
schiºi la a permite cooperarea la nive-
lul reþelelor, pentru cã operatorii trebu-
ie sã colaboreze între ei pe partea de
infrastructurã“.

În opinia ºefului de la Consiliul Con-
curenþei, Guvernul va fi tentat sã vadã
5G ca pe “o vacã de muls“: “Sper sã re-
zistãm acestei tentaþii. Scopul principal
nu este sã aducem mulþi bani, ci sã
avem servicii de calitate ºi la preþuri ac-
cesibile, pentru a folosi cât mai mult în
economie noua tehnologie. (E.O.)

(continuare în pagina 2)

ANTON ROG, DIRECTOR GENERAL CYBERINT:

“Ne lipseºte o lege a securitãþii ºi
apãrãrii cibernetice”
l “Cei abilitãþi trebuie sã înþeleagã unde sunt vulnerabilitãþile
noilor tenologii ºi ce mecanisme trebuie sã ne creãm pentru a
asigura securitatea datelor”

Þ
ara noastrã are nevoie de o lege
a securitãþii ºi apãrãrii ciberne-
tice, prin care sã se impunã niºte

obligaþii de raportare privind anu-
mite incidente de securitate, pentru
a avea o imagine completã despre
vulnerabilitãþi, atacuri sau alte ope-
raþiuni cibernetice, a precizat Gene-

ral de Brigadã Anton Rog, Director
General al Centrului Naþional
Cyberint.

Domnia sa a spus: “Avem adopta-
tã printr-o lege Directiva NIS, ºi sper
ca în curând sã se termine ºi partea de
legislaþie secundarã, de punere în
aplicare. Iar asta va ridica în mod clar
nivelul de securitate pânã la un nivel
acceptabil, atât pentru instituþiile pu-
blice cât ºi pentru companiile priva-
te. Eu am tot am spus în ultimii ani,
de când activez în aceastã funcþie la
Serviciul Român de Informaþii, cã ne
lipseºte o lege a securitãþii ºi a apãrã-
rii cibernetice. Lege la care iarãºi se
lucreazã.

A.I.

(continuare în pagina 4)

RADU NICOLESCU, CONSILIER DE STAT LA CANCELARIA
PRIMULUI MINISTRU:

”Implementarea tehnologiei 5G
ne va ajuta foarte mult în
dezvoltarea oraºelor inteligente”
l ”Digitalizarea este o prioritate a Guvernului”

I
mplementarea tehnologiei 5G ne
va ajuta foarte mult în dezvoltarea
oraºelor inteligente, spune Radu

Nicolescu, Consilier de Stat în cance-
laria prim-ministrului în domeniul IT,
care considerã cã aceasta ne va aduce
beneficii în viitor. Domnia sa afirmã:

”Vom putea beneficia de noile tehno-
logii prin intermediul cãrora vom
avea o monitorizare a traficului, a ca-
litãþii aerului, vom avea parcãri ºi se-
maforizãri inteligente care, împreu-
nã, vor genera creºterea calitãþii vieþii
tuturor”.

Digitalizarea reprezintã o prioritate a
Guvernului condus de Ludovic Orban,
spune Radu Nicolescu, domnia sa con-
siderând cã acest lucru a putut fi obser-
vat ”încã de la instalarea Cabinetului,
prin înfiinþarea unei Autoritãþi pentru
Digitalizarea României - o autoritate
special dedicatã domeniului, trecutã în
coordonarea premierului”. (V.R.)

(continuare în pagina 3)

DRAGOª PREDA, SECRETAR DE STAT, MINISTERUL
TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ªI COMUNICAÞIILOR:

„Tehnologia5Gaadus13,2miliarde
deeuro lanivelglobal înproducþia
economicã, înaceastãperioadã”

T
ehnologia 5G a adus numai în acea-
stã perioadã 13,2 miliarde de euro
la nivel global în producþia econo-

micã, a creat 22,3 milioane de noi locu-
ri de muncã ºi a generat o creºtere a PIB
global de peste 2 trilioane de euro, po-
trivit Secretarului de Stat din cadrul
Ministerului Transporturilor, Infra-
structurii ºi Comunicaþiilor, Dragoº

Preda. Domnia sa a precizat cã a cin-
cea generaþie a telecomunicaþiilor wi-
reless este o interfaþã care oferã viteze
mai mari, fiabilitate superioarã ºi la-
tenþã deloc neglijabilã, adicã foarte
micã, lucru ce va extinde ecosistemul
în noi dimensiuni.

Secretarul de stat a declarat: „Dez-
voltarea tehnologiei 5G are impact
asupra fiecãrei industrii. În zona de
oraºe inteligente aduce un transport
mai sigur, asistenþã medicalã la distan-
þã, agriculturã de precizie - pentru care
avem deja discuþii în aceastã direcþie
de a fi dezvoltate, logisticã digitaliza-
tã. Toate aceste lucruri de care vorbim
atât de intens în ultima vreme, de IoT
(internetul lucrurilor), de inteligenþã
artificialã, toate au nevoie de conecti-
vitate. (A.T.)

(continuare în pagina 4)

VIRGILIUS STÃNCIULESCU, DIRECTOR DIRECÞIA IT ªI
PROTECÞIA DATELOR, ANCOM:

„5G vine cu beneficii majore, dar ºi
cu ameninþãri cyber la altã scarã”

A
bordarea zilelor ºi obiºnuinþele
noastre zilnice se vor schimba
substanþial, odatã cu dezvoltarea

tehnologiei care va conecta tot ce ne
înconjoarã, considerã Virgilius Stãn-
ciulescu, Director Direcþia IT ºi Pro-
tecþia Datelor, ANCOM.

Domnia sa a declarat: „Practic, cu
ajutorul reþelelor 5G conexiunile vor fi
mai rapide, lucrurile care fac confortul
nostru de zi cu zi vor fi interconectate
sau mult mai conectate, astfel încât be-

neficiile de care vom avea parte încã
sunt puþin înþelese sau cunoscute de
cãtre fiecare dintre noi ºi chiar de cãtre
dezvoltatorii de aplicaþii ºi servicii”.

Reprezentantul ANCOM a subli-
niat cã pentru operatorii de reþele de te-
lecomunicaþii, reþeaua de fibrã opticã
va asigura partea de vitezã, iar integra-
rea de fix ºi mobil deschide calea cãtre
5G ºi mai departe pentru a þine pasul
cu vitezele de accesare ºi de transport,
cantitãþi uriaºe de date, întârzierea mi-
nimalã ºi un numãr masiv de elemente
interconectate. „Trebuie sã spunem cã
estimarea volumului de date transmis
va fi de circa 1000 de ori mai mare
decât în prezent, iar numãrul de dispo-
zitive ce vor putea fi conectate va fi de
sute de ori mai multe, acest lucru ºi în
conjucþie cu creºterea numãrului de
IP-uri disponibile în internet (trecerea
la IPv6)”, a adãugat Virgilius Stãnciu-
lescu. (A.T.)

(continuare în pagina 4)
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Amplasarea antenelor 5G,
reglementatã de Bruxelles

C
omisia Europeanã a adoptat, ieri, un regulament me-
nit sã contribuie la simplificarea ºi accelerarea insta-
lãrii de reþele 5G, care ar trebui sã fie facilitatã
printr-un regim de instalare scutit de permise, dar

care include supravegherea din partea autoritãþilor naþiona-
le. Regulamentul vizeazã punctele de acces pe suport radio
cu arie de acoperire restrânsã, sau antenele mici, care sunt
esenþiale pentru instalarea la timp a reþelelor 5G care oferã
o acoperire sporitã ºi de mare capacitate ºi viteze mai mari
de conectare.

“Reþelele wireless 5G reprezintã un pilon al dezvoltãrii so-
cioeconomice a Europei, deoarece vor permite furnizarea de
noi servicii în sectorul sãnãtãþii ºi al îngrijirilor medicale, al
energiei, al transporturilor, al educaþiei ºi în multe alte dome-
nii. Importanþa acestora este ºi mai evidentã în momentul de
faþã, întrucât reþelele vor juca un rol esenþial în redresarea no-
astrã în urma crizei provocate de coronavirus. Împreunã cu
statele membre, trebuie sã deschidem calea pentru introduce-
rea la timp a tehnologiei 5G, fãrã bariere administrative re-

strictive, lucru care va aduce cu sine o cerere semnificativã
din partea industriei noastre ºi va amplifica inovarea ºi com-
petitivitatea la nivel european.”, a declarat Thierry Breton,
Comisarul pentru piaþa internã. (I.Ghe.)

(continuare în pagina 8)

Realitate sau amãgire în
redresarea economicã a Chinei?

I
ndicii PMI (Purchasing Mana-
gers’ Index) ai activitãþii econo-
mice din China au crescut peste
aºteptãri ºi în iunie 2020, conform

datelor de la China Logistics and Pur-
chasing Federation
(CLPF), care aratã o
continuare a redresãrii
atât la nivelul indu-
striei prelucrãtoare,
cât ºi la nivelul secto-
rului extins al servicii-
lor ºi construcþiilor
(vezi graficul).

Indicele activitãþii din industria pre-
lucrãtoare a crescut cu 0,3 puncte faþã
de luna precedentã, pânã la 50,9 pun-
cte (n.a. o valoare peste 50 aratã ex-
pansiune), în condiþiile în care indicele

producþiei a crescut cu 0,7 puncte,
pânã la 53,9, dar pe fondul unei diver-
genþe între activitatea de la nivelul

companiilor mari ºi activitatea
firmelor mici.

(continuare în pagina 12)
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