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“Protecția infrastructurii cibernetice: provocări și oportunități” 

 
– Dezbatere organizată de New Strategy Center– 

Partener: Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului  

pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI 

 

Noile amenințări care apar în mod constant în spațiul cibernetic, corelate cu vulnerabilitățile 

sistemelor IT&C,preocupă din ce în ce mai mult statele din spațiul euroatlantic și nu numai. În ultimii ani, 

atacurile cibernetice la adresa infrastructurilor critice ale unor state s-au dovedit extrem de periculoase, 

afectând deopotrivă instituţiile guvernamentale şi mediul de afaceri. Datorită caracterului permanent 

evolutiv şi fluid al ameninţărilor specifice spaţiului cibernetic, precum și caracterului lor global, este nevoie 

de acţiuni colaborative,atât la nivel național, cât și internațional, pentruasigurarea rezilienţei, creşterea 

capabilităţilor de detecţie şi de răspuns la intruziuni, precum și gestionarea eficientă a consecințelor unui 

atac cibernetic asupra infrastructurilor critice. 

Dezbaterea ,,Protecția infrastructurii cibernetice: provocări și oportunități” face parte din 

seriaevenimentelor dedicate securității cibernetice,prin careNew Strategy Centerîși propune să pună la 

dispoziția invitaților săi expertiza unor personalități din țară și din străinătate și să ofere o platformă de 

dialog pentru instituțiile cu responsabilități în domeniul securității cibernetice, companii de profil și experți 

din mediul academic.  

Atât la nivelul NATO, cât și la nivelul UE s-au depus eforturi pentru elaborarea unor strategii și 

politici destinatecreşterii nivelului de protecţie a infrastructurilor cibernetice, în special a celor care susţin 

infrastructurile critice naţionale.Preocuparea pentru infrastructura critică ciberneticăa relevat importanța 

realizării unui larg parteneriat public-privat, sectorul privat dovedindu-se adesea mai dinamic şi mai 

eficient decât instituţiile publice în dezvoltarea de soluţii protective şi în construcţia de sisteme 

reziliente.De asemenea, cunoaşterea riscurilor şi ameninţărilor derivate din activităţile desfăşurate în 

spaţiul cibernetic, precum şi a modului de prevenire şi contracarare a acestora necesită comunicare în 

timp real şi cooperare eficientă între toți actorii relevanți în acest domeniu. Pe baza Strategiei de 

securitate cibernetică, România urmărește păstrarea unui mediu virtual sigur șicreșterea gradului de 

rezilienţă a infrastructurilor cibernetice naţionale, care să constituie suportul pentru securitatea naţională, 

precum și pentruprotejarea mediului de afaceri şi a societăţii româneşti în ansamblul ei. 

Dezbaterea organizată de New Strategy Center își propune să răspundă la o serie de întrebări 

care vizeazăamenințările la adresa infrastructurii cibernetice și mijloacele de contracarare a acestora, 

parteneriatul public-privat în această problematică, protejarea datelor și a sistemelor informatice utilizate 

în cadrul infrastructurilor critice, cadrul legislativ necesar susținerii activității de protecție a infrastructurii 

cibernetice, standardul național de protecție cibernetică, precum şi rolul educației înacest domeniu. 

 

 


