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 În data de 7 mai 2018, un reprezentant al Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, 

domnul comisar de poliție conf.univ.dr. Ioan-Cosmin MIHAI, directorul Departamentului de Științe 

Comportamentale din cadrul Facultății de Poliție, a participat la dezbaterea cu tema „Provocări 

actuale în domeniul securității cibernetice – impact și contribuția României în domeniu”, în 

calitate de speaker și coordonator al studiului SPOS 2017 cu același nume. Evenimentul a fost 

organizat de Institutul European din România la sediul Reprezentanței Comisiei Europene în 

România. 

 

 

 



În deschiderea evenimentului, doamna Gabriela Drăgan, director general al Institutului 

European din România, a subliniat importanța proiectelor SPOS, menite să sprijine România în 

îndeplinirea obligațiilor impuse de calitatea sa de stat membru al UE, ce urmăresc enunțarea și 

argumentarea unor elemente care să fundamenteze politicile post-aderare și poziția României vizând 

construcția europeană. 

 

 

 

La această dezbatere au participat următorii invitați: 

 Valer-Daniel Breaz, membru, Comisia specială pentru coordonarea activităţilor 

parlamentare necesare pregătirii Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din primul 

semestru al anului 2019, Parlamentul României;  

 Cătălin Drulă, Președinte, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, 

Camera Deputaților, Parlamentul României;  

 Vlad Bontea, membru, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, 

Camera Deputaților, Parlamentul României;  

 Tudor Buzatu, Secretar de stat în aparatul de lucru al dnei Ana Birchall, viceprim-

ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României;  

 Ioan-Cosmin Mihai, Conferențiar universitar, Academia de Poliție „A.I. Cuza” (autor, 

coordonator);  



 Costel Ciuchi, Senior Information Technology Expert, Secretariatul General al 

Guvernului (autor);  

 Daria Cătălui, Coordonator conștientizarea securității cibernetice, Comisia 

Europeană DG Informatică (DIGIT);  

 Virgil Spiridon, Director de operaţiuni, Cybercrime Programme Office (C-PROC), 

Consiliul Europei;  

 Iulian Alecu, Director General adjunct, Centrul Național de Răspuns la Incidente de 

Securitate Cibernetică CERT-RO;  

 Cătălin Buciumeanu, Președinte, Centrul de Strategii Avansate;  

 Eugen Valeriu Popa, vicepreședinte, Strategikon;  

 Mihai Sebe, Expert, Institutul European din România. 

 

 

 

Domnul conf.dr.ing. Ioan-Cosmin MIHAI a prezentat concluziile studiului „Provocări actuale 

în domeniul securității cibernetice. Impact și contribuția României în domeniu”, punctând contribuția 

României la nivel european în domeniul securității cibernetice și importanța cooperării internaționale 

în acest domeniu, deoarece provocările privind securitatea cibernetică depășesc granițele, extinzându-

se până la nivelul sistemelor interconectate la nivel global. 

 


