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,,Războiul hibrid. Amenințarea cibernetică”
– Dezbatere organizată de New Strategy Center–

Criza de securitate din Ucraina a adus din nou în prim-plan războiul hibrid și multiplele sale forme
de manifestare: presiuni politice și economice, noi forme de acțiune în plan militar, războiul informațional și
atacurile cibernetice. Războiul hibrid este o formă de conflict interstatal nedeclarat, care încorporează
capabilităţi convenţionale şi neconvenţionale, militare şi nonmilitare, tactici combinate și acțiuni teroriste,
agresorul urmărind exploatarea vulnerabilităților inamicului său, ca de exemplu tensiunile etnice, corupția
instituțională, dependența și instabilitatea economică sau lipsa culturii de securitate cibernetică.
New Strategy Center deschide seria unor dezbateri privind războiul hibrid, prin care va pune la
dispoziția invitaților săi expertiza și experiența instituțională a unor personalități din țară și din străinătate în
ceea ce privește caracteristicile noii forme de confruntare interstatală și modalitățile de contracarare a
acesteia.
Conştientizarea crescândă a seriozităţii ameninţării cibernetice s-a accentuat din ce în ce mai mult
în ultimii ani. Într-o lume globalizată și puternic dependentă de comunicațiile electronice, statele au devenit
din ce în ce mai vulnerabile pe frontul cibernetic, cu atât mai mult cu cât unele grupări teroriste sau de
criminalitate organizată dispun în prezent de capabilități ofensive în acest domeniu. În condițiile în care se
așteaptă ca atacurile cibernetice să cunoască un trend ascendent, multe ţări occidentale şi-au sporit
considerabil capabilităţile apărării cibernetice pentru a preveni și combate eficient agresiunile în mediul
virtual la adresa infrastructurilor critice ale statului, sistemelor de comunicații sau organismelor
guvernamentale, precum și la adresa cetățenilor.
Consolidarea securităţii şi protecţiei în domeniul cibernetic, prin asigurarea mecanismelor de
prevenire şi contracarare a atacurilor cibernetice la adresa infrastructurilor informaţionale de interes
strategic, reprezintă unul dintre obiectivele naționale de securitate ale României, cuprinse în Strategia
Națională de Apărare a Țării 2015-2019.
Prin dezbaterile pe care le inițiază, New Strategy Center își propune să ofere o platformă de dialog
instituțiilor cu responsabilități în domeniul securității cibernetice, companiilor de profil și experților din
mediul academic și să răspundă la o serie de întrebări care vizează combaterea criminalităţii informatice,
mijloace şi modalităţi utilizate în acţiuni circumscrise criminalităţii cibernetice și măsuri de prevenire a
incidentelor din această categorie, legislația specifică în domeniul protecţiei infrastructurilor critice,
modalități de comunicare și cooperarea cu mediul privat, capabilitățile României și rolul său în spațiul
transatlantic la nivel cibernetic.

