Doamnelor și domnilor invitați,
Stimați colegi,

Apreciez participarea dumneavoastră la această conferință și vă rog să-mi permiteți să
adresez în mod special mulțumiri pentru prezența domnului Robert Clyde,
vicepreședinte al Consiliului director ISACA Internațional și colegului nostru de la
Banca Națională a Belgiei, Philip de Picker.
Welcome Robert, welcome Philip!
De asemenea, mulțumesc că au răspuns invitației noastre distinșilor vorbitori, experți
în domeniu care ne vor împărtăși din experiența lor.

Conferința de astăzi își propune să abordeze ca subiect principal securitatea
cibernetică, din perspectiva măsurilor operaționale de prevenție, reacție și corecție,
dar și din cea legislativă, fiind atinse și subiecte conexe, precum protecția datelor cu
caracter personal.

Pentru țările membre ale Uniunii Europene, printre care și România, anul 2018 vine
cu 2 provocări majore în materie de securitate cibernetică: Directiva NIS și
Regulamentul privind Protecţia datelor cu caracter personal, ambele având ca termen
de implementare luna mai a anului viitor. Aceste 2 provocări aduc cu sine
responsabilități sporite și obiective concrete care trebuie îndeplinite de fiecare
organizație.
1/3

Exemplele recente de atacuri cibernetice cu impact economic semnificativ, inclusiv
atacuri concertate asupra băncilor centrale, tendințele ascendente ale riscurilor
aferente securității cibernetice, dar și acutizarea anumitor zone de conflict, inclusiv în
regiunea de est apropiată României, conduc la necesitatea strategică de ranforsare și
extindere a măsurilor de protecție adecvate, pe baza unui cadru legislativ modern,
sincronizat cu standardele internaționale și cele mai bune practici în domeniu, într-o
abordare de cooperare integrată.

Cunoaşterea pe scară largă a riscurilor şi ameninţărilor derivate din activităţile
desfăşurate în spaţiul cibernetic, precum şi a modului de prevenire şi contracarare a
acestora necesită o comunicare şi o cooperare eficiente între actorii specifici în acest
domeniu.

Întâlnirea de astăzi creează posibilitatea de comunicare și de transmitere a
sentimentului

responsabilității

din

perspectiva

cunoașterii

realităților,

prin

identificarea și conștientizarea unor probleme majore cu care se confruntă Era
Inovației și anume amenințările care pândesc spațiul cibernetic actual caracterizat prin
lipsa frontierelor, dinamism şi anonimat.

Trăim o perioadă în care totul se schimbă cu un ritm uluitor și tot ce se schimbă are
un numitor comun, tehnologia.

În aceste condiții tematica securității cibernetice a devenit, în ritm accelerat și
exponențial, o preocupare stringentă la nivel mondial.
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Așa cum menționam anterior, toate aceste schimbări vin cu oportunități dar și cu
amenințări. De aceea, este necesar să ne pregătim și să acționăm continuu.
Ca să eșuezi, nu e nevoie să faci ceva greșit, este de ajuns să nu faci nimic nou.
Greșeala de a nu face nimic și de a aștepta să vezi ce se întâmplă trebuie evitată.
În funcție de modul de adaptare la schimbare se pot contura patru tipologii de
organizații:
1. Cele care transformă lumea
2. Cele care identifică încotro se îndreaptă lumea și execută la nivel de excelență
3. Cele care exploatează încotro s-a îndreptat lumea
4. Cele care se întreabă ce s-a întâmplat cu ele

Îmi place să cred că fiecare dintre noi facem parte din organizații care nu se vor
întreba ce s-a întâmplat cu ele.

În acest sens, din perspectiva temei de astăzi, un rol important revine
compartimentelor specializate în securitatea cibernetică și managementul riscurilor
din cadrul fiecărei organizații, dar și auditorilor IT. Acesta este și motivul pentru care
Direcția audit intern din Banca Națională și-a asumat în cadrul instituției rolul de
catalizator în promovarea și conștientizarea importanței securității cibernetice,
conjugându-și în același timp eforturile pentru dezvoltarea și demonstrarea
competențelor profesionale prin consolidarea certificărilor CISA.

Vă mulțumesc pentru interesul arătat prin însăși prezența dumneavoastră aici și, în
continuarea Agendei conferinței, predau cuvântul domnului Cornel Cojocaru,
mediatorul conferinței noastre.
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