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“Un conflict în
securitateaciberneticã

ar putea deveni cu
uºurinþã al treilea
rãzboi mondial”

(Amit Sharma, CEO BIG Cyber Defense, în dialog cu Ovidiu Demetrescu, partener
OCD Capital & Resource ºi London Brokers)

Ovidiu Demetrescu: Domnule
Sharma, bunvenit înRomânia. Spune-
þi-ne, vã rog, câteva cuvinte despre
BMMºi despre istoria ºi prezenþa sa în
Europa, România ºi în întreaga lume.
Amit Sharma: Mulþumesc cã

m-aþi primit. BMM Test Labs este o
companie globalã. Avem peste 480 de
certificãri ºi licenþieri globale în între-
aga lume ºi avem prezenþã în þãri pre-
cum Statele Unite, România, dar aco-
perim ºi America de Nord, Europa,
Africa de Sud,Australia ºi America de
Sud.
OvidiuDemetrescu:Deci, practic,

sunteþi într-o industrie cu expunere la
nivelmondial ºi, prin urmare, prezenþa
voastrã este legatã cu expunerea clien-
þilor voºtri principali.
Amit Sharma:Da, este corect. Ga-

ming-ul este o industrie globalã ºi are
o prezenþã în întreaga lume.
Ovidiu Demetrescu: Înþeleg din

ceea ce spuneþi cã industria de gaming
este una dintre industriile de top în
care sunteþi activi. Deci, de ce indu-
stria de gaming? De ce este un mediu
atât de provocator?
Amit Sharma: Gaming-ul are un

set foarte unic de certificãri ºi cerinþe
în întreaga lume ºi anumite jurisdicþii,
anumite legislaþii, au cerinþe diferite,
aºa cã este un domeniu foarte speciali-
zat ºi în acel domeniu trebuie sã ai
aprobãrile pentru a putea merge mai
departe ºi a face testarea ºi obþinerea
prezenþei ºi cunoºtinþelor pe care le are
industria respectivã, iar acest lucru o
face sã fie unicã. Gaming-ul este doar
una dintre industriile pe care le deser-
vim, în esenþã suntem agnostici din
punctul de vedere al industriilor. De-
servim industria sãnãþãþii, industria
militarã, industria medicalã, industria
de gaming ºi alte industrii precum in-
frastructura criticã.

Ovidiu Demetrescu: Spuneþi-ne
puþin despre activitatea tipicã de secu-
ritate ciberneticã din cadrul companiei
dumneavoastrã.
Amit Sharma: Cred cã securitatea

ciberneticã este un domeniu foarte
complex, iar evoluþia industriei ºi a ti-
purilor de atacuri care au avut loc la ni-
vel global continuã sã se extindã la di-
ferite niveluri de atacuri. Ceea ce
avem este o soluþie de monitorizare.
Este doar unul dintre aspectele soluþii-
lor noastre. Aspectul pe care ne place
sã ne concentrãm sunt oamenii, proce-
sul ºi tehnologia. Oamenii prezintã un
risc unic în cadrul unei organizaþii, de-
oarece nu au întotdeauna nivelul de
cunoºtinþe pe care l-ar putea avea unii
experþi IT care cautã în mod constant
ºi zilnic sã protejeze grupul ºi organi-
zaþia în acest domeniu.

S.B.
(continuare în pagina 13)

Marginalii post
festum la ziua
României

M
ormanul de moloz ºi pro-
pagandã nãtîngã sub care
zac scufundate temele vii
ºi importante ale Zilei de 1

Decembrie ºi-a mai adãugat un strat.
Ca de obicei ºi ca în fiecare an de la de-
cizia politicã din 1990 prin care pentru
prima datã în istoria statalitãþii noastre
moderne s-a instituit �Ziua Naþionalã�.
Propadanda oficialã, discursurile aºa
ziºilor noºtri �oameni politici�, ale per-
sonajelor care ocupã funcþii oficiale în
stat au mai pieptãnat o datã aceleaºi
banalitãþi rãsuflate ºi în mare mãsurã
de-a dreptul ridicole. Faptul cã avem
oficial �o zi naþionalã� abia dupã 1990
spune ceva din perspectivã istoricã.
Indiferent dacã luãm ca reper �Mica
Unire� (1859) sau �Marea Unire�
(1918), în epocã, conceptul de zi naþio-

nalã este inexistent. Forma monarhicã
a statalitãþii noastre moderne a fãcut ca
Ziua Regelui, 10 mai, sã fie considera-
tã prin extensie ºi indirect un fel de
Ziua României (cîtuºi de puþin naþio-
nalã!). Nu atît de cãtre oameni ºi po-
por, cît de cîþiva �teoreticieni ai isto-
riei�. Dupã rãzboi ºi încarcerarea
României în �Lagãrul Socialist� ziua
oficialã de sãrbãtoare a fost 23 August.
La început, cîtã vreme dominaþia so-
vieticã este directã ºi susþinutã de pre-
zenþa militarã pe teritoriul României,
propaganda oficialã a legat explicit
semnificaþia ei de �eliberarea Rom-
âniei de cãtre glorioasa armatã sovieti-
cã ºi doborîrea dictaturii fasciste anto-
nesciene de cãtre forþele patriotice con-
duse de Partidul Comunist�.

(continuare în pagina 3)

BÃTÃLIA MESAJELOR DINTRE PUTERE ªI
OPOZIÞIE

Ziua Naþionalã,
prilej de noi puncte
electorale

L
iderii politici nu au fãcut rabat
nici în acest an de la mesajele
bombastice privind Ziua Na-
þionalã a României, prin care

au încercat sã transmitã semnale cãtre
alegãtorii lor, dat fiind faptul cã ne
mai despart mai puþin de doi ani pânã
la alegerile europarlamentare, locale,
parlamentare ºi prezidenþiale. Dacã
pentru liderii coaliþiei de guvernare,
optimismul a marcat mesajele tran-
smise cetãþenilor, pentru reprezentan-
þiei opoziþiei politice 1 Decembrie a
fost încã un prilej pentru a arãta pro-
blemele cu care se confruntã cetãþenii
ºi care s-au accentuat în acest an din
cauza inflaþiei galopante ºi a creºterii
preþurilor la energie ºi carburanþi, fapt
ce a dus la majorãri substanþiale de
preþuri pentru toate produsele ºi
serviciile.

�La 104 de ani de la Marea Unire,
ne gãsim, din nou, într-un moment

marcant al istoriei noastre: un rãzboi în
desfãºurare la graniþa de Est ºi un
obiectiv naþional cãtre care ne canali-
zãm toatã energia, aderarea la Spaþiul
Schengen. ªi acum, ca ºi la încheierea
Primului Rãzboi Mondial, principale-
le subiecte pe agenda naþionalã sunt si-
guranþa, stabilitatea ºi modernizarea
României. Faþã de 1918, acum avem
de partea noastrã fonduri europene
pentru reforme ºi dezvoltare, precum
ºi protecþia oferitã de NATO, cea mai
puternicã alianþã militarã din istorie.
Avem astãzi datoria de a depãºi orice
diferenþe de suprafaþã ºi a ne concentra
eforturile pe atingerea obiectivelor de
interes naþional, pe bunãstarea
oamenilor, pe ziua de mâine�, a
declarat premierul Nicolae Ciucã,
preºedintele PNL.

GEORGEMARINESCU
(continuare în pagina 3)

VELIN GANEV, DIRECTORUL GENERAL AL
DANUBIUS EXIM:

”Pandemia a venit cu
schimbãri înpercepþiile
noastre de business”
l ”Posibilitãþile de creºtere a companiilor sporesc

exponenþial odatã cu diversificarea metodelor de a încasa

contravaloarea bunurilor ºi serviciilor prestate”l ”ANAF

trebuie sã devinã partenerul mediului de afaceri, iar mediul

de afaceri datoreazã, la rândul sãu, transparenþã ºi

predictibilitate”

P
andemia a venit cu schimbãri
deloc neglijabile în percepþii-
le noastre de business, spune

VelinGanev, director general alDa-
nubiusExim, companie specializatã în
soluþii fiscale ºi de platã, în cadrul unui
interviu acordat ziarului BURSA.

Conform domniei sale, dacã multe
afaceri se situau pânã la venirea pan-
demiei într-o �zonã gri� din punctul de
vedere al declarãrii veniturilor, acum
au înþeles cã riscul la care se supun nu
este justificat, dacã-l raporteazã la
câºtigul realizat prin evaziune.De ase-

menea, au realizat cã posibilitãþile de
creºtere sporesc exponenþial odatã cu
diversificarea metodelor de încasare a
contravalorii bunurilor ºi serviciilor
prestate.

�Obiectivul nostru principal este sã
unificãm sfera plãþilor, ºi anume sã in-
tegrãmsfera echipamentelor fiscale cu
cea a plãþilor cu card bancar�, spune
directorul general al Danubius Exim.

A CONSEMNAT
ANDREI IACOMI

(citiþi interviul în pagina 13)

n conflict în do-
meniul securi-
tãþii ciberneti-
ce ar putea de-
veni cu uºurin-
þã al treilea rãz-
boi mondial,
este de pãrere
Amit Sharma,

CEO BIG Cyber Defense,
care a rãspuns unor întrebãri
adresate de Ovidiu Demetre-
scu, partener OCD Capital &
Resource ºi London Brokers.
Amit Sharma opineazã:
�Cred cã securitatea ciberne-
ticã este un domeniu foarte
complex, iar evoluþia indu-
striei ºi a tipurilor de atacuri
care au avut loc la nivel glo-
bal continuã sã se extindã la
diferite niveluri de atacuri�.

Faptul cã avem oficial �o zi naþionalã� abia dupã
1990 spune ceva din perspectivã istoricã. Indife-
rent dacã luãm ca reper �Mica Unire� (1859)
sau �Marea Unire� (1918), în epocã, conceptul de
zi naþionalã este inexistent.


