31.10.2017

Victor Negrescu: „România poate deveni exportator de soluții pentru politicile publice gândite la nivel european în domeniul securității cibernetice“ | Ministry of Foreign Affairs

Victor Negrescu: „România poate deveni exportator de soluții pentru politicile publice gândite la nivel european în domeniul securității cibernetice“
Tip: Comunicat de presă
Data: 30.10.2017
Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, luni, 30 octombrie, la cea de-a șaptea ediție a Conferinței Anuale Internaționale intitulate „Noile Provocări Globale în
Securitate Cibernetică“, organizată de Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite la București.
În intervenția sa, ministrul delegat a subliniat că asigurarea securității cibernetice este crucială atât pentru prosperitatea Europei cât şi pentru protecția sa.
„Digitalizarea are potenţialul de a genera oportunităţi enorme în următoarele decenii, dar, în același timp, atrage după sine şi o serie de provocări. În contextul în care atacurile cibernetice au
devenit din ce în ce mai complexe, mai ample, vizând diverse sectoare de activitate, chiar infrastructuri critice, precum energia, transporturile, sănătatea, securitatea cibernetică reprezintă o
prioritate-cheie. Peste 50% dintre întreprinderile din Uniunea Europeană au suferit cel puțin un atac cibernetic, iar costul global al atacurilor cibernetice este estimat, în prezent, la 400 de miliarde
de dolari pe an“, a declarat Victor Negrescu.
Ministrul delegat a evocat totodată liniile de abordare a mandatului Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, din primul semestru al anului 2019, sub aspectul obiectivului de a
promova cultura securității cibernetice în Uniunea Europeană.
„Dacă România a fost până acum un furnizor de resursă umană competentă în domeniul securității cibernetice, este timpul ca țara noastră să devină un exportator de soluții pentru politicile
publice care se gândesc astăzi în plan european. Reforma Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor poate fi o excelentă ocazie pentru a propune o serie de soluții
care pot asigura reziliența spațiului european la atacurile cibernetice, folosind competența existentă în toată Uniunea Europeană și în mod special din România“, a explicat Victor Negrescu.
Conferința CERT-RO, care are loc în perioada 30-31 octombrie 2017, la Biblioteca Națională a României, a reunit peste 300 de experți în securitate cibernetică, oficiali ai Uniunii Europene,
reprezentanți guvernamentali și factori de decizie politică, precum și exponenți ai companiilor private din diferite domenii și industrii, ONG-uri și reprezentanți ai mediului academic. Prima zi a
evenimentului a fost dedicată prezentărilor din partea oficialilor Uniunii Europene și guvernamentali și dezbaterilor în sesiuni paralele, în contextul eforturilor de a transpune și implementa
Directiva NIS (Network Internet Security) oferind oportunitatea împărtășirii de idei și bune practici cu alte state membre și părți interesate. A doua zi este dedicată sesiunii plenare, precum și
unor sesiuni paralele, unde experți din sectorul public și privat, dar și jucători-cheie din industrie, vor prezenta cele mai noi provocări din domeniul securității cibernetice.
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