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MARIUS HUMELNICU, PREªEDINTELE COMISIEI
PENTRU COMUNICAÞII ªI TEHNOLOGIA
INFORMAÞIEI DIN SENAT:

“Avem nevoie de
joint-venture-uri în care
comunicaþiile ºi tehnologia sã
joace un rol important privind
securitatea ciberneticã”

A
ctuala pandemie demonstreazã cât
de importante au devenit activele
digitale ºi consemneazã cã tranziþia

digitalã a devenit o prioritate naþionalã ºi
europeanã, atât timp cât factorul digital
este indispensabile pentru accesarea ser-
viciilor publice digitale, susþine senato-
rul Marius Humelnicu, preºedintele Co-
misiei pentru comunicaþii ºi tehnologia
informaþiei din cadrul Senatului. De ace-
ea, domnia sa considerã cã este nevoie de
creºterea competenþelor digitale în
rândul populaþiei.

“Trebuie crescute competenþele digi-
tale ale resursei umane. Prin Planul Na-
þional de Redresare ºi Rezilienþã au intrat
deja 1,8 miliarde euro ºi trebuie sã ve-
dem câþi bani folosim pentru digitalizare
ºi ce proiecte finanþãm pentru creºterea
competenþelor angajaþilor.

G.M.

(continuare în pagina 2)

GEORGE MÎNDRUÞÃ, SENATOR:

“Instituþiile statului
au resurse financiare sã-ºi
securizeze bazele de date”

P
entru realizarea unui sistem naþional
eficient de securitate ciberneticã,
este esenþialã o colaborare perma-

nentã între instituþiile statului cu atribuþii
în apãrare ºi securitate ºi specialiºtii din
domeniu, afirmã senatorul George
Mîndruþã, secretarul Comisiei pentru apã-
rare, ordine publicã ºi siguranþã naþionalã.

“Eu cred cã România are specialiºtii ºi
instituþiile care conºtientizeazã impor-

tanþa acestui domeniu ºi pe viitor cred cã
lucrurile vor merge în direcþia bunã. Cel
puþin instituþiile statului au niºte resurse
financiare de a-ºi securiza bazele de date,
cloud-urile ºi mi-ar plãcea sã cred cã ºi
companiile private, care au contracte sau
parteneriate de colaborare cu Ministerul
de Interne ºi cu Ministerul Apãrãrii Na-
þionale sau cu alte instituþii publice din
domeniul apãrãrii, au aceleaºi mãsuri de
securitate. Nu existã protecþie 100% în
mediul online, dar în momentul în care
ne vom situa peste media europeanã, în
partea de sus a clasamentului privind
securitatea ciberneticã, vom fi în regulã”,
susþine senatorul George Mîndruþã.

El a precizat cã aceste mãsuri sunt ne-
cesare în actualele condiþii globale ºi cã a
constatat, cu prilejul unei vizite oficiale
în SUA, în calitate de membru al Adunã-
rii parlamentare a NATO, cã nu existã
concordanþã nici peste Ocean cu privire
la mãsurile de securitate ciberneticã între
instituþiile publice ºi companiile private
cu care au contracte în derulare. (G.M.)

(continuare în pagina 3)

IOAN CONSTANTIN, CYBER SECURITY EXPERT,
ORANGE ROMÂNIA:

”Digitalizarea rapidã a crescut
substanþial suprafeþele de atac”
l ”În 2021, ransomware a fost cea mai comunã ameninþare
blocatã”l ”Vom vedea din ce în ce mai multe atacuri de
tip ransomware în 2022”

Î
n prezent ne aflãm într-un ciclu conti-
nuu de digitalizare, caracterizat de vi-
tezã, pentru cã pandemia a fost

neaºteptatã ºi prea puþini dintre noi
ne-am pregãtit pentru un asemenea sce-
nariu, spune domnul Ioan Constantin,

Cyber Security Expert, Orange Ro-
mânia, menþionând cã, în acest context,
cel puþin în 2020 am fost nevoiþi sã acce-
lerãm o parte dintre tranziþiile cãtre ser-
vicii ºi infrastructuri care, altfel, s-ar fi
produs într-un timp mai lung.

Domnia sa afirmã: ”Acest lucru a dus
în mod inevitabil la o creºtere substanþia-
lã a suprafeþelor de atac, pe mãsurã ce
utilizatorii s-au mutat din birourile fizice,
adicã din anumite perimetre de securitate
ce erau cumva predictibile ca nivel de
expunere, cãtre birouri mobile, cãtre cele
de acasã, ajungând în mod inevitabil sã
foloseascã mai multe dispozitive, tehno-
logii, depinzând de diferite componente
tehnologice care poate nu ar fi fãcut parte
dintr-un ciclu de protecþie de securitate
pe care companiile îl ofereau. (A.V.)

(continuare în pagina 3)

VLAD STOICHIÞESCU, HEAD OF TECHNOLOGY
RISKS DIVISION, OTTO BROKER:

“O organizaþie rezilientã poate
sã se recupereze rapid dupã un
atac cibernetic reuºit”
l “Întrebarea nu este dacã, ci când vom fi atacaþi”

O
organizaþie rezilientã este pre-

gãtitã sã previnã ºi sã urmãrea-
scã riscurile cibernetice, îmbu-
nãtãþindu-ºi constant securitatea,

dar în acelaºi timp este ºi una care poate
sã se recupereze rapid în urma unui atac

reuºit, a spus Vlad Stoichiþescu, Head
Of Technology Risks Division, în cadrul
Otto Broker.

Domnia sa a punctat: “Vorbim despre
rezilienþã nu pentru cã este un cuvânt la
modã, ci pentru cã suntem atât de prinºi
în tot felul de potenþiale capcane, astfel
cã întrebarea nu este dacã vom fi atacaþi,
ci când vom fi atacaþi ºi cum putem sã ne
redresãm, dacã sistemele proprii nu vor
face faþã unui atac”.

Vlad Stoichiþescu a adãugat: “Rezi-
lienþã înseamnã rezistenþã la ºoc, dar mai
ales capacitatea de revenire la forma ºi
dimenisunea iniþialã, dupã deformare
sau, în cazul nostru, dupã un atac. Asta
înseamnã cã o asigurare ciberneticã are
un rol în rezilienþã mai degrabã pasiv,
pânã la momentul în care se întâmplã in-
cidentul ºi sistemele tradiþionale de pro-
tecþie, detecþie, reacþie, fie nu fac faþã, fie
au nevoie de ajutor extern. (A.I.)

(continuare în pagina 3)

DRAGOª PREDA, CEO RADIOCOM:

“În 2020 a fost dat un restart
securitãþii cibernetice”

Î
n 2020 a fost dat un restart în privinþa
securitãþii cibernetice, iar România
este la aceastã linie de start cu un po-

tenþial extraordinar, a declarat Dragoº
Preda, director general la Societatea Na-
þionalã de Radiocomunicaþii
(RADIOCOM).

Preda a afirmat: “În 2020 s-a dat un re-
start. România este la acea linie de start
(în privinþa securitãþii cibernetice) ºi este
cu un potenþial extraordinar. Avem oa-
meni geniali. Helsinki Smart City a fost

fãcut de cei de la RoboHub. Avem exem-
ple cum noi, ca români, deja implemen-
tãm aceste lucruri la nivel internaþional.
Deci avem resursa umanã. Suntem în di-
scuþii ºi cu mediul academic tocmai pen-
tru a alimenta aceastã resursã umanã de
care vom avea nevoie pentru a imple-
menta ºi pentru a absorbi fondurile care
se regãsesc ºi în PNRR ºi în PODD ºi nu
numai. Deci avem toate resursele, mai
trebuie sã trecem doar din zona discuþii-
lor în zona practicã ºi sã le implementãm.
Numai dacã ne vom uni toate forþele,
transpartinic, vom reuºi sã absorbim
aceste fonduri”.

Preda a spus cã securitatea infrastruc-
turii poate include active permanente
cum sunt cele imobiliare, dar concep-
tual este folosit cel mai frecvent pentru a
se referi la activele tehnologice. Direc-
torul general al Radiocom a fãcut referi-
re ºi la conceptul ce stã la baza activitãþii
noului centru de securitate ciberneticã
al UE ce va avea locaþia la Bucureºti,
Preda afirmând cã acest centru cyber
trebuie sã utilizeze conceptul de “zero
trust”.

M.G.
(continuare în pagina 2)

Sãrmana biatã Constituþie
A

vem în calendarul nostru politic o
zi pentru aproape orice: steag, re-
publicã, imn, muncã, mamã, tatã,
copil, an nou, an vechi, unire mare,

unire micã, armatã, poliþie, jandarmerie
etc. Era imposibil, prin urmare, sã nu
avem o zi tocmai pentru Constituþie. Aºa,
sã se trezeascã ºi sã îºi aducã aminte cetã-
þeanul, altfel mai tot timpul turmentat, cã
þara asta nu-i vraiºte ºi nu merge orice
dupã cum vrea fiecare, mai ales, dupã cum
vor ãi de au pîinea ºi cuþitul puterii în mîi-
ni. Cu aerul fals al unei solemnitãþi ridicol
mimate, Parlamentul României a marcat
momentul cu discursuri fãrã miez, bogat
ornate în schimb cu jalnicele figuri de stil
ale limbii de lemn a politicianismului co-
clit dîmboviþean. Vorba unuia: au mai ra-
tat un excelent moment sã tacã. În fapt, de
ziua aceasta trebuia spus totuºi ceva. Un
singur lucru: dacã este sã mai dãm o ºansã
de supravieþuire democraþiei în România,
atunci este neapãrat de trebuinþã ºi urgent

sã avem o nouã Constituþie. Nu una revi-
ziuitã ºi adãugatã, ci, pur ºi simplu, una
nouã!!! Construitã de la A la Z nu de
sfertodocþii dreptului care au nãpãdit ca-
tedrele universitãþilor din România ºi in-
stituþiile sistemului de drept în ultimii 30
de ani, ci de un grup internaþional select,
format din autentici ºi recunoscuþi spe-
cialiºti în materia aproape ezotericã a
constituþionalismului. Construitã dupã
un plan care sã respecte toate ºi fiecare
dintre cerinþele care aºazã fundamentele
oricãrei democraþii demne de acest

nume, capabilã sã asigure promovarea ºi
dezvoltarea unei autentice ºi persistente
culturi democratice în spaþiul instituþii-
lor guvernãrii ºi în cel public. Altfel, ”si-
stemul” va face ceea ce a fãcut ºi pînã
acum: va lua la rînd toate slãbiciunile,
omisiunile, discordanþele, inconsecven-
þele ºi incoerenþele textului constituþio-
nal, nu atît pentru a le înºira pe aþã sã le
vadã lumea, cît pentru a le exploata în
interesul personal ºi de grup al unuia sau
altuia dintre actorii politici ºi instituþionali.

(continuare în pagina 11)

COSMIN ANGHEL, MINISTERUL CERCETÃRII,
INOVÃRII ªI DIGITALIZÃRII:

„Suprafeþele de atac din zona
ciberneticã - mai extinse ºi mai
complexe, în pandemie”
lAnghel: ”În faþa atacurilor cyber, cele mai sigure sunt
instituþiile de ordine ºi apãrare, din mediul public, ºi
sectorul bancar, din zona privatã”

S
uprafeþele de atac din zona ciberne-
ticã sunt mai extinse ºi mai comple-
xe, de când a început pandemia, a

spus Cosmin Anghel, specialist în secu-
ritate ciberneticã în cadrul Ministerului
Cercetãrii, Inovãrii ºi Digitalizãrii
(MCID).

Conform domniei sale, atât atacatorii,
cât ºi victimele se împart în douã mari ca-
tegorii: “Sunt victime uºor de compro-
mis de atacatori, care utitilizeazã resurse
limitate, dar efectul acestor atacuri este
unul limitat, la nivel global. De aseme-
nea, existã ºi victime care au un incident
de securitate mult mai rar, dar impactul
este unul major, deoarece victima se con-
fruntã cu un atacator mai sofisticat“. Aºa
cum pandemia a determinat virusurile sã
se adapreze la noua realitate, aºa ºi ataca-
torii au avut diferite tipuri de adaptare, a
mai subliniat domnul Anghel. (E.O.)

(continuare în pagina 3)

Citiþi detalii în paginile 2 ºi 3.

Sentix: Spectrul recesiunii
începe sã se ridice deasupra
zonei euro
I

ndicele încrederii investitorilor pri-
vind activitatea economicã din zona
euro ºi-a reluat declinul în
decembrie 2021, pe fondul

unei scãderi puternice a indicelui
condiþiilor curente, conform ce-
lui mai recent raport de la Sentix
GmbH.

Valoarea indicelui agregat a
scãzut peste aºteptãri, pânã la
13,5 puncte, cel mai redus nivel
din aprilie 2021, de la 18,3 pun-
cte în luna precedentã, în condiþiile în
care indicele condiþiilor curente a scãzut
pânã la 13,3 puncte, de la 23,5 puncte, iar

indicele aºteptãrilor a crescut cu 0,5 pun-
cte, pânã la 13,8 puncte (vezi graficul).

Analiºtii de la Sentix au trecut
zona euro, Elveþia ºi Japonia din
categoria “boom” în categoria
“încetinire”, iar Europa de Est a
fost inclusã în categoria “stagna-
re”. Economiile din Asia, exclu-
siv Japonia, ºi cea a Statelor Unite
au fost menþinute în categoria
“boom”.

“Situaþia din zona euro aratã
mai rãu decât o încetinire de la mijlocul
ciclului economic”, se aratã în raportul
Sentix, iar aceastã evoluþie este deter-

minatã de reintroducerea unor mãsuri
drastice de carantinare, în special în
Germania ºi Austria, care au efecte mai
grave asupra economiilor decât cele din
trecut.

Astfel, “o recesiune nu poate fi exclu-
sã”, în condiþiile în care “analizele noa-
stre dezvãluie o influenþã negativã tot
mai mare a politicii monetare”, dupã
cum se mai accentueazã în raportul de la
Sentix. Raportul anterior prezenta o pro-
gnozã mult mai optimistã, conform cãre-
ia “perioada de încetinire economicã din
zona euro se apropie de sfârºit”.

(continuare în pagina 12)

În lipsa unei schimbãri constituþionale radicale, din temelii,
politica din România va continua sã fie doar o tristã ºi tot
mai pãguboasã comedie a erorilor cuprinse în textele de legi
ºi constituþionale, bune mai degrabã sã fie ignorate ºi în-
cãlcate, decît respectate ºi luate drept surse de soluþii, în
spaþiul strict al democraþiei.

CÃLIN
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