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În contextul intensificării dinamicii și complexității amenințărilor cibernetice, a 

creșterii din ce în ce mai mare a volumului, a sofisticării și a impactului atacurilor 

cibernetice, educația prezintă o importanță deosebită. Dezvoltarea 

tehnologică a revoluționat modul în care ne raportăm la realitate, afectând, pozitiv, 

fiecare sector de activitate, oferind oportunități și provocări deopotrivă. Educația 

are un rol central în mediul actual, fiind necesară cunoașterea modalităților de 

valorificare a oportunităților oferite de noile tehnologii în vederea asigurării 

resursei umane necesară răspunderii provocărilor emergente.  

Urmare a progresului domeniului digital, rezultă tot mai clar necesitatea dezvoltării 

cooperării, cu caracter de continuitate, între stat, sectorul privat și mediul 

academic/ educațional în domeniul securității cibernetice. Cooperarea trebuie să 

aibă la bază asigurarea unui nivel optim de pregătire pentru a face față atât 

provocărilor tehnologice și geopolitice, cât și problemelor majore cu care ne 

confruntăm: identificarea, pregătirea adecvată, motivarea și păstrarea resursei 

umane în domeniul securității cibernetice. 

În acest context, cea de-a IX-a ediție a Conferinței Anuale Internaționale 

«Noile Provocări Globale în Securitatea Cibernetică – #CERTCON9» a fost 

construită în jurul necesității discuțiilor pe tema educației și conștientizării în 

domeniul securității cibernetice. Produsul CERTCON9 este prezentul White Paper 

care se dorește o bază de plecare pentru o viitoare strategie națională de 

cooperare între cele trei medii menționate (stat, privat, 

academic/educațional) și care va fi centrată pe resursa umană. 

1. Nevoia cooperării aplicate stat-privat-academic/educațional în domeniul 

securității cibernetice  

Nevoia cooperării între stat, sectorul privat și mediul academic/educațional este o 

parte consistentă și stringentă a pregătirii generațiilor viitoare fiind axată pe 

provocările emergente de securitate cibernetică. În acest demers, trebuie folosite 

activele reale de care România dispune, iar principalii actori, respectiv stat-privat- 

academic/educațional, trebuie să se completeze reciproc în vederea satisfacerii 

nevoii dezvoltării unei resurse umane bine pregătite. Indiferent de vârstă, 

necesitatea pregătirii populației crește odată cu dezvoltarea și complexitatea 

tehnologiilor digitale, precum și cu sofisticarea, frecvența și impactul amenințărilor 

cibernetice. 
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2. Direcții de dezvoltare a cooperării aplicate stat-privat-academic/ 

educațional în domeniul securității cibernetice 

Instituțiile publice și agențiile care dispun de expertiză de vârf în domeniul 

securității cibernetice trebuie să fie implicate mult mai mult în procesul de formare 

a resursei umane atât în școli, cât și în universități. 

Cooperarea este necesară pe toate planurile atât în mediul public, cât și în cel 

privat.  

Modelele de cooperare generează un flux rapid al schimbului de informații între 

părțile implicate. Cel mai valoros produs al cooperării este consolidarea 

încrederii în desfășurarea activităților de securitate cibernetică și 

schimbul de mostre de programe informatice malițioase. 

Pentru a ne pregăti trebuie să ținem cont de provocările emergente și să stabilim 

un curriculum adecvat, cu viziune asupra viitorului. Programul de formare ar trebui 

să se axeze pe trei elemente cheie: conștientizare, educație și servicii oferite. 

Mai mult, ar trebui să implicăm practicieni de nivel înalt în predare. Alte mijloace 

prin care putem satisface nevoia de resursă umană pregătită în acest domeniu 

este creșterea conștientizării, cercetarea-dezvoltarea și stimularea 

proiectelor de tip Start-Up în cadrul hub-urilor tehnice din principalele centre 

universitare. Pregătirea resursei umane trebuie să vizeze consolidarea și 

menținerea unei forțe de muncă robuste.  

Trebuie proiectate programe de cercetare care să aibă obiective clare și 

măsurabile. Pentru a ne asigura de eficiența rezultatelor lor este importantă 

realizarea evaluărilor acestor programe. 

 

3. Atribuții/sarcini/acțiuni concrete de întreprins și actori responsabili 

Resursele trebuie acordate doar programelor cu rezultate reale și măsurabile. 

Programele care nu ating obiectivele minime stabilite trebuie să fie întrerupte. În 

plus, trebuie să proiectăm strategii pentru perioade scurte, nu mai lungi de 3 

ani, pentru a ne asigura întotdeauna că livrăm o pregătire calibrată cerințelor 

curente. Este necesară desfășurarea de activități de prevenție și de conștientizare 

în școli și universități pe diferite niveluri, în funcție de pregătirea 

elevilor/studenților.  

Este impetuoasă implicarea cât mai multor actori în construirea unui sistem de 

educație în domeniul securității cibernetice. De asemenea, este necesară investiția 

în tehnologie și educație. 


