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 În data de 07 noiembrie 2018, un reprezentant al Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan 

Cuza”, domnul comisar de poliție, conf.univ.dr. Ioan-Cosmin MIHAI, a participat la evenimentul de 

lansare a studiului „Provocări actuale în domeniul securității cibernetice – impact și contribuția 

României în domeniu”, organizat la Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea 

Europeană, Bruxelles, Belgia. 

 

Studiul „Provocări actuale în domeniul securității cibernetice – impact și contribuția 

României în domeniu” a fost elaborat de cercetătorii Ioan-Cosmin MIHAI (Academia de Poliție), 

Costel CIUCHI (Secretariatul General al Guvernului României) și Gabriel PETRICĂ 

(Universitatea Politehnica din București), în cadrul Seriei de Studii de Strategie și Politici (SPOS), 

coordonată de Institutul European din România. 



Evenimentul a fost deschis de către Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, care a 

subliniat importanța securității cibernetice pentru viitorul digital al Europei și interesul României 

pentru protejarea cetățenilor în spațiul cibernetic. Studiul „Provocări actuale în domeniul securității 

cibernetice – impact și contribuția României în domeniu” a fost prezentat de Ioan-Cosmin MIHAI 

(Academia de Poliție) și Costel CIUCHI (Secretariatul General al Guvernului României). Alți 

speakeri importanți de la ENISA și DG CONNECT au prezentat cele mai noi provocări în domeniul 

securității informatice. 

 

Obiectivul general al acestui studiu de cercetare îl reprezintă analiza provocărilor actuale 

prezente în domeniul spațiului cibernetic, identificându-se amenințările, vulnerabilitățile și riscurile 

la adresa securității cibernetice. Este analizată capacitatea României de reacție la amenințările 

prezente în mediul virtual, atât la nivel național, cât și la nivel european și regional, România 

participând în calitate de stat-lider la Fondul de Sprijin pentru dezvoltarea capacității de apărare 

cibernetică a Ucrainei. 

 

Obiectivele specifice studiului sunt identificarea și 

clasificarea vulnerabilităților și riscurilor prezente în mediul 

cibernetic, analiza evoluției și structurii atacurilor cibernetice, 

identificarea bunelor practici privind prevenirea și limitarea 

efectelor acestor atacuri, cercetarea gradului de pregătire a 

României pentru contracararea riscurilor și provocărilor 

prezente în spațiul cibernetic, analiza cooperării dintre sectorul 

public și cel privat în domeniul securității cibernetice și 

propunerea unor politici de securitate cibernetică privind 

armonizarea cadrului normativ din România cu recomandările 

europene în domeniu. 


