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1. MOTIVAȚIA CERCETĂRII 

 

Era digitală în care se dezvoltă permanent societatea informațională în secolul XXI este 

caracterizată printr-o serie de transformări tehnologice care influențează multe sfere ale vieții 

individuale precum educație, economie, transport, comunicații, administrație publică sau securitate 

etc. Inovațiile tehnologice au fost create cu scopul de a crește calitatea vieții. 

Efectele digitalizării se reflectă și în câmpul muncii prin adoptarea a tot mai multor inițiative 

de automatizare și robotizare care urmăresc eliminarea sarcinilor repetitive cu scopul creșterii 

productivității angajaților și a profitabilității companiilor. Aceste transformări sunt însoțite de o 

nevoie acută de educație digitală și de securitate cu scopul creșterii rezilienței cibernetice atât la 

nivel individual, cât și la nivelul actorilor statali și non-statali, în contextul în care amenințările și 

vulnerabilitățile din spațiul cibernetic se află în continuă creștere în ultimele două decade (după 

anul 2000), odată cu răspândirea internetului pe glob.  

Accesul la informație, alături de utilizarea frecventă a mediului online în viața de zi cu zi și 

efectele pe care activitatea din mediul online le pot avea asupra securității individuale, 

organizaționale sau chiar naționale, evidențiază nevoia de a studia problematica securității 

cibernetice cu atenție și de a oferi soluții viabile la cele mai frecvente probleme cu care se confruntă 

actorii în spațiul cibernetic – breșe de securitate, furtul identității online și a informațiilor cu 

caracter personal, atacuri de tip phishing, scam, infectarea cu viruși, accesarea neautorizată a 

dispozitivelor electronice, cyberbullying, abuzul online, fraude bancare etc. – și de a identifica 

metode eficiente de creștere a rezilienței cibernetice la nivel național.  

 

2. ARHITECTURA CERCETĂRII  

 

Tema tezei constă în identificarea instrumentelor principale de creștere a rezilienței 

cibernetice în România. Scopul acestei cercetări este de a analiza nivelul de educație digitală și de 

securitate în rândul tinerilor în demersul de consolidare a securității cibernetice și de a propune un 

model de creștere a rezilienței cibernetice în România. Reziliența cibernetică este impactată în mod 

direct de acțiunile indivizilor în mediul online, iar prin intermediul educației de securitate 

cibernetică putem promova bunele practici eficiente în utilizarea în siguranță a mediului virtual și 

implicit crearea unei comunități digitale reziliente. 
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România se află în plin proces de transformare digitală a societății, atât în sectorul public, cât 

și în cel privat, peste 79% dintre cetățeni utilizând zilnic servicii de internet în 2020, conform 

Institutului Național de Statistică. În acest context și pe fondul numărului tot mai mare al 

criminalității cibernetice, discuțiile pe problematica creșterii rezilienței cibernetice devin tot mai 

numeroase. Această tematică este de interes pentru o gamă largă de specialiști, datorită caracterului 

său interdisciplinar și al elementului de noutate. Tematica securității cibernetice este studiată atât 

de experți tehnici din domeniul informaticii și al tehnologiei informației, cât și de experți din 

domeniul securității, din zona factorilor decizionali, din educație sau reprezentanți ai societății 

civile. 

Obiectivul general al tezei constă în analiza stadiului actual al educației digitale și de 

securitate în rândul tinerilor în România, a impactului pe care aceasta îl are în procesul de 

digitalizare a societății și, nu în ultimul rând, în creșterea rezilienței cibernetice.  

Obiectivele secundare care derivă din obiectivul general al cercetării sunt: 

● Identificarea competențelor tehnice și digitale necesare utilizării în siguranță a spațiului 

online și a măsurii în care programele educaționale sunt adaptate noilor realități cibernetice. 

Vom urmări modul în care digitalizarea și automatizarea influențează setul de abilități 

tehnice și digitale și modul de măsurare și dezvoltare a acestora în vederea reducerii 

decalajului de digitalizare față de restul statelor europene și îndeplinirii obiectivelor 

asumate în documentele strategice. 

● Evidențierea riscurilor, amenințărilor și a vulnerabilităților din zona securității cibernetice, 

prezentarea de soluții și recomandări privind reducerea și combaterea acestora, precum și a 

oportunităților pe care România le poate dezvolta ca unul dintre liderii în furnizarea de 

servicii de securitate în domeniul cibernetic, în plan regional. 

● Analiza cadrului legislativ național și european în domeniul securității cibernetice. 

● Identificarea principalelor teorii, clarificarea conceptelor de bază și analiza stadiului 

cercetării în domeniul securității cibernetice. 

Pornind de la obiectivele cercetării, am fixat o serie de întrebări de cercetare care 

direcționează lucrarea, în vederea propunerii unui model de creștere a rezilienței cibernetice:  

Întrebarea generală a tezei este: care sunt mijloacele de creștere a rezilienței cibernetice? 

Întrebările de completare ale tezei sunt: 

1. De ce este necesară creșterea rezilienței cibernetice? 



- 5 - 
 

2. Este studiată tematica securității cibernetice în instituțiile de învățământ din România? 

3. Care sunt riscurile, amenințările și vulnerabilitățile la adresa securității cibernetice? 

4. Care este cadrul legislativ care reglementează securitatea cibernetică? 

Metodologia și tehnicile utilizate în cercetarea de față se înscriu atât în rândul celor 

calitative, cât și a celor cantitative, specifice științelor socio-umane. 

Metodele calitative la care am recurs în cercetare sunt:  

 abordarea istorică 

 observația 

 analiza literaturii de specialitate 

 studiul de caz 

 analiza comparativă 

 focus grupul 

 analiza de tip SWOT 

Am utilizat, de asemenea, o metodă cantitativă în partea cercetării aplicate mixte, 

chestionarul online de opinie, care analizează percepția tinerilor asupra educației digitale și de 

securitate ca modalitate de creștere a rezilienței cibernetice în România. Toate aceste metode și 

tehnici sunt necesare în parcursul lucrării în procesul de elaborare a unui model funcțional de 

creștere a rezilienței cibernetice în România. Utilizarea atât a metodelor calitative cât și a celor 

cantitative are scopul de a valida ipoteza de cercetare prin sporirea calității rezultatelor de cercetare. 

 Cuvintele cheie ale lucrării sunt: reziliență cibernetică, securitate cibernetică, educație de 

securitate, awareness, cultură digitală, transformare digitală, cadrul legislativ de reglementare a 

securității cibernetice, model de creștere a rezilienței cibernetice. 

În ceea ce privește limitele și provocările întâmpinate în realizarea cercetării doctorale, 

pe lângă limitele efective ale aplicării metodelor de cercetare, precum numărul limitat de studii 

publice pe problematica rezilienței cibernetice în plan național și european, numărul limitat de 

participanți la discuțiile de grup, reprezentarea demografică a participanților, timpul limitat al 

discuțiilor, lipsa motivației de a răspunde la chestionarul online din cauza interesului scăzut asupra 

problematicii rezilienței cibernetice, limitele identificate ale cercetării vizează mai degrabă nivelul 

conceptual la care am efectuat cercetarea, tocmai datorită neoperaționalizării suficiente a politicilor 

și strategiilor de securitate cibernetică. Din cauza faptului că strategiile existente nu sunt puse în 

practică cercetarea a trebuit să se limiteze la nivelul doctrinar și mai puțin la nivelul aplicativ, 
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operativ, fapt pentru care modelul de creștere a rezilienței prezentat în ultimul capitol al lucrării 

vine tocmai în sprijinul acestei nevoi. 

Importanța demersului științific constă în contribuția la dezvoltarea teoretică a domeniului 

securității cibernetice prin conceperea unui model național de creștere a rezilienței cibernetice pe 

patru dimensiuni principale: factorul uman, tehnologia, legislația și stabilirea unor indicatori de 

măsurare a gradului de conștientizare a securității cibernetice.   

Apreciem că cercetarea de față respectă rigorile metodologiei științifice și poate fi utilizată 

ca studiu consultativ în materie de creștere a rezilienței cibernetice în rândul cetățenilor, prin măsuri 

din zona asigurării securității cibernetice. Modelul de creștere a rezilienței cibernetice dezvoltat 

poate fi utilizat și drept punct de pornire în direcții viitoare de cercetare. 
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STRUCTURAREA IDEILOR PRINCIPALE ÎN CAPITOLE 

 

Cercetarea doctorală este structurată pe opt capitole. Redăm în continuare ideile principale 

ale fiecărui capitol. 

Capitolul I – Baza conceptuală a securității cibernetice – propune o analiză a cadrului 

conceptual al securității cibernetice atât la nivel decizional, cât și la nivel academic și tehnologic, 

problematica securității cibernetice fiind una de interes pentru numeroși academicieni, experți IT 

și cercetători. Autorii selectați pentru analiza stadiului actual al cercetării și cunoașterii în materie 

de securitate cibernetică sunt reprezentativi pentru contribuțiile aduse în conceptualizarea 
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domeniului securității cibernetice și pentru experiența ca practicieni IT și în securitatea 

informațiilor. 

În accepțiunea prezentei lucrări, securitatea cibernetică înseamnă protejarea spațiului 

cibernetic de diverse activități de infiltrare ilegală, atac și întrerupere a funcționării sistemului 

informatic, respectând elementele de paradigmă principale: confidențialitatea, integritatea și 

disponibilitatea datelor, la care adăugăm și componenta rezilienței cibernetice. Subliniem că aceste 

elemente de paradigmă reflectă caracterul de proces al conceptului, de stare în continuă schimbare, 

care ține de evoluția rapidă a tehnologiei în domeniu, care o face să schimbe cu totul configurația 

securității cibernetice de la un moment la altul.  

Pe lângă autorii care se preocupă de studiul acestui domeniu, s-au dezvoltat după 2008 o 

serie de documente strategice adoptate la nivel național și internațional, cu scopul de a reglementa 

utilizarea în siguranță a spațiului virtual. Tot după anul 2000, se formează o serie de agenții, 

departamente, centre de excelență și expertiză în securitate cibernetică pe fondul transformărilor 

tehnologice ale societății și economiei și a numărului ridicat de riscuri, vulnerabilități și amenințări 

la adresa securizării acestui spațiu. 

Capitolul II – Contextul actual de securitate cibernetică – analizează principalele riscuri, 

amenințări și vulnerabilități din zona securității cibernetice, precum și sugestii de reducere și 

combatere a acestora, alături de principalele oportunități pe care România le poate valorifica în 

vederea dezvoltării ca unul dintre liderii regionali în furnizarea de servicii de securitate cibernetică.  

Pe lângă acestea, am evaluat numeroase modalități de măsurare a securității cibernetice în 

plan internațional, locul pe care se poziționează România comparativ cu alte state în ceea ce 

privește un număr important de indicatori de evaluare precum: legislația, tehnologia, existența unei 

strategii de securitate cibernetică, dezvoltarea capacităților și cooperarea în prevenirea, combaterea 

sau viteza de reacție la atacurile cibernetice, cu scopul creșterii rezilienței cibernetice. 

Din nevoia de a securiza spațiul cibernetic de orice tip de amenințare sau atac se dezvoltă 

domeniul cyberintelligence. Acest domeniu se ocupă cu identificarea, prevenirea și contracararea 

vulnerabilităților, riscurilor și amenințărilor la adresa securității cibernetice la nivelul statelor și 

structurilor supra-statale cu atribuții în securitate. Am analizat realizările înregistrare de România 

în gestionarea spațiului cibernetic precum și nerealizările în prevenirea incidentelor și atacurilor de 

securitate cibernetică.  
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Am remarcat că România este atât stat furnizor de atacuri cibernetice, cât și țintă, fapt pentru 

care autoritățile abilitate trebuie să depună eforturi atât pentru protejarea sistemelor informatice, 

cât și pentru dejucarea atacurilor desfășurate de pe teritoriul României. 

Capitolul III -  Cadrul legislativ de reglementare a securității cibernetice – reprezintă o 

analiză comparativă a reglementărilor legislative aflate în vigoare pe plan național și european. Am 

identificat principalele documente oficiale adoptate în România și stadiul implementării acestora, 

precum și stadiul armonizării cu legislația europeană în vigoare. De asemenea, am analizat 

principalele organisme europene și naționale cu atribuții în domeniul securității cibernetice și 

stadiul dezvoltării unui standard european de asigurare a securității rețelelor și a sistemelor 

informatice. 

Am observat că începând cu 2013, eforturile de securizare a rețelelor și a sistemelor 

informatice devin prioritare pe agenda statelor europene, ca urmare a contextului de securitate 

caracterizat de o creștere semnificativă atât a numărului de utilizatori și a tranzacțiilor online, cât 

și a incidentelor și atacurilor de securitate din spațiul digital. În acest sens, actele juridice adoptate 

la nivel european sunt transpuse la nivel național, însă observăm întârzieri în operaționalizarea 

acestora la nivelul României.  

Deși s-au instituit organisme specifice responsabile de prevenire, identificare, monitorizare, 

analiză și reacție la incidente de securitate cibernetică, activitatea acestora este direct influențată 

de implementarea actelor normative europene la nivel național. Metodologiile de aplicare a legilor 

în materie de securitate cibernetică trebuie să fie clare, practice, aplicabile și să cuprindă soluții 

concrete la problemele identificate.  

Deși apar tot mai multe reglementări în ultimul deceniu, există încă loc pentru îmbunătățiri 

în gestionarea frontierei spațiului cibernetic. Iar înainte de a alege să ne conformăm unor condiții 

cu care nu suntem de acord în reglementarea spațiului cibernetic este indicat să ne implicăm, să 

dezbatem și să trasăm posibile soluții la problemele de arhitectură a internetului. Pentru aceasta 

este nevoie de awareness, de training și de educație de securitate, mai ales în domeniul securității 

cibernetice. 

 Capitolul IV – Educație de securitate și cultură digitală – instrumente de creștere a 

rezilienței cibernetice – abordează problematica educației de securitate și a stadiului digitalizării în 

România comparativ cu statele Uniunii Europene, dar și cu alți actori internaționali relevanți. 
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Educația reprezintă unul dintre instrumentele de bază în procesul de transformare digitală 

și de dezvoltare a culturii digitale pe care le parcurge deja societatea românească. Educația de 

securitate și educația digitală în mod particular reprezintă două componente esențiale în acest 

demers întrucât investiția în această zonă aduce beneficii în reducerea atât a decalajului digital față 

de alți actori europeni, cât și a riscurilor și vulnerabilităților pe care o societate nepregătită din acest 

punct de vedere le poate genera la adresa securității cibernetice. 

Am analizat stadiul transformării digitale în România precum și modul în care educația 

contribuie la adaptarea societății la inovațiile tehnologice. Am urmărit evoluțiile produse pe piața 

muncii datorită transformării tehnologice, mai ales la nivelul abilităților și competențelor necesare 

în formarea tinerilor aflați în procese educaționale – grupul țintă la care vom face referire și în 

capitolul de cercetare aplicată. 

Conform percepției tinerilor participanți la studiul desfășurat sub forma unei cercetări 

mixte, există lacune mari în ceea ce privește educația de securitate și cea digitală în România, în 

toate ciclurile de învățământ și în toate specializările. De aceea considerăm necesară analiza acestor 

evoluții și a posibilelor recomandări de creștere a calității și rezultatelor programelor educaționale 

în materie de securitate cibernetică. 

Cu toate că România depune eforturi în ultimii ani de reducere a decalajului față de celelalte 

state membre UE nu reușește să se îndepărteze de ultimele poziții. Un parcurs anevoios și care 

evidențiază totuși contraste foarte mari; deși clasată la coada clasamentului în ceea ce privește 

majoritatea dimensiunilor măsurate de indicele DESI, România înregistrează succese foarte mari 

la câteva categorii, precum companii din IT care reușesc să valoreze 1 mld. de dolari, deținerea 

celei mai mari viteze de internet și talente extraordinare în industria TIC – exemple ce pot fi 

promovate cu ușurință și replicate pe plan național. 

Pe fondul acestei transformări digitale, este nevoie de resurse investite în adaptarea 

învățământului și a educației la schimbările produse la nivel societal de inovațiile tehnologice și 

mai ales pe piața muncii. Este nevoie urgentă de o adaptare a competențelor și abilităților tehnice 

și digitale la noile realități, pentru a răspunde provocărilor din recrutare – lipsa personalului 

calificat care să ocupe locurile de muncă vacante și pregătirea pentru predicțiile care se fac deja în 

spațiul public asupra viitorului locurilor de muncă. În acest context, dezvoltarea unei inițiative 

naționale de educație de securitate cibernetică poate reprezenta o soluție la problemele identificate 

și prezentate în capitolul IV al cercetării. 
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Lucrarea continuă cu analiza mai multor exemple de bune practici în plan internațional în 

vederea creșterii rezilienței cibernetice. Capitolul V – Studiu de caz privind exemple de bune 

practici în creșterea rezilienței cibernetice – prezintă rezultatele analizei comparative a unor 

modele de referință pe plan internațional în ceea ce privește avansul tehnologic și prioritizarea 

securității cibernetice pe agenda de securitate națională. Datele colectate evidențiază punctele forte, 

cele slabe, pericolele și oportunitățile în fiecare dintre statele analizate cu scopul de a înțelege care 

sunt particularitățile acelor exemple de succes și punctele acestora comune, comparativ cu situația 

din România. Rezultatele analizei de tip SWOT vor sta la baza modelului de creștere a rezilienței 

cibernetice pe care îl introducem în capitolul conclusiv al tezei de cercetare. 

Studiul de caz aplicat în capitolul V evidențiază calitatea educației de securitate și a 

dezvoltării culturii de securitate de piloni ai transformării digitale și ai creșterii rezilienței 

cibernetice. Trecerea în revistă a principalelor preocupări în creșterea rezilienței cibernetice precum 

și a concluziilor generate de analiza celor patru cazuri prezentate: Norvegia, Marea Britanie, Israel 

și România, aduce clarificări importante și sprijină tema de cercetare, și anume că educația de 

securitate și cultura digitală reprezintă instrumente principale în reducerea vulnerabilităților 

cibernetice. 

Am observat cum parteneriatul public-privat devine o condiție sine qua non în atingerea 

acestui obiectiv asumat și la nivelul administrației centrale în toate cazurile analizate. Este 

important însă ca eforturile întreprinse până în prezent să fie dezvoltate și îmbunătățite în 

permanență, să existe un plan național de educație de securitate cibernetică, să creștem interesul 

populației asupra problematicii securității cibernetice, cu scopul de a consolida reziliența 

cibernetică atât în plan individual, cât și național.  

În vederea validării ipotezei de cercetare, capitolele VI și VII redau, în detaliu, informații 

interesante cu privire la percepția tinerilor din România cu privire la stadiul educației digitale și de 

securitate, prin aplicarea unei cercetări mixte (focus-grup și chestionar online). Aceste metode vin 

în completarea celor utilizate în capitolele anterioare și sunt necesare în completarea aparatului 

științific utilizat în rezolvarea problemei de cercetare – identificarea metodelor de creștere a 

rezilienței cibernetice. 

Capitolul VI – Creșterea rezilienței cibernetice prin educație digitală și de securitate – 

prezintă design-ul și explicațiile metodologice cu privire la organizarea și desfășurarea celor două 

faze ale cercetării aplicate mixte: Faza I – ancheta sociologică prin aplicarea interviului de grup – 
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și Faza a II-a – ancheta sociologică prin aplicarea tehnicii sondajului de opinie pe baza 

chestionarului online. Prin intermediul celor două metode de cercetare am analizat percepția 

tinerilor români asupra studierii educației digitale ca măsură de creștere a securității cibernetice.  

Capitolul VII – Analiza rezultatelor cercetării aplicative – prezintă analiza rezultatelor 

obținute în urma aplicării celor două metode de cercetare. Acestea răspund întrebării generale a 

tezei Care sunt mijloacele de creștere a rezilienței cibernetice? Răspunsul general care reiese în 

urma rezultatelor colectate și analizate este acela că educația digitală și de securitate reprezintă 

mijloace principale de creștere a capacității tinerilor de a rezista unui atac sau incident cibernetic 

și de a reveni la starea de normalitate într-un timp cât mai scurt, limitând, pe cât posibil, pierderile 

(financiare, ce țin de imaginea socială, legate de echipamente IT etc.). 

Analizând comparativ rezultatele studiului aplicativ cu cele ale studiului NorSIS prezentat 

în capitolul V al prezentei lucrări, cu privire la stadiul culturii de securitate cibernetică în Norvegia, 

remarcăm existența unor conexiuni între stadiul educației de securitate cibernetică, training și 

formare în rândul întregii populații din Norvegia și percepția tinerilor din România cu privire la 

educația digitală și de securitate în vederea creșterii rezilienței cibernetice. Mai exact lipsa unei 

strategii naționale de educație digitală și de securitate la nivelul acestor state reprezintă una dintre 

cauzele principale pentru care resursa umană rămâne anual una dintre vulnerabilitățile principale 

în spațiul cibernetic.   

Coroborate cu rezultatele obținute în capitolele anterioare, în încercarea de finalizare a 

demersului de cercetare operațională, Capitolul VIII – Model de creștere a rezilienței cibernetice 

în România – propune dezvoltarea unui model funcțional de creștere a rezilienței cibernetice în 

România, bazat pe nevoile și percepțiile exprimate de participanții la studiul aplicativ, precum și 

pe rezultatele fundamentării teoretice și a modelelor prezentate pe parcursul cercetării. Modelul 

prezintă succint dimensiunile și principalele direcții strategice pe care se poate lucra la nivel 

național pentru elaborarea unui plan de acțiune concret în acord cu exemplele de succes discutate 

pe parcursul cercetării. 

Pentru aceasta este nevoie de o abordare holistică ce include guvernul, agențiile de stat, 

mediul privat, organizațiile și indivizii în dezvoltarea culturii de securitate cibernetică. Totuși, 

guvernul ar trebui să preia rolul de conducere în asigurarea unei astfel de abordări. Responsabil și 

coordonator al planului considerăm că ar trebui să fie Directorul Inițiativei Naționale pentru 
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Educația de Securitate Cibernetică, structură nouă care ar trebui înființată sub conducerea 

Directoratului Național de Securitate Cibernetică. 

Direcțiile strategice prezentate în acest capitol înglobează rezultatele principale ale 

cercetării. Dimensiunile selectate cuprind zonele cele mai importante de avut în vedere în creșterea 

rezilienței cibernetice ce pot avea rezultate chiar pe termen scurt, întrucât multe din piesele acestui 

puzzle există deja. Ele trebuie însă conectate corect și cât mai curând pentru ca abordarea asupra 

problematicii rezilienței cibernetice să fie una holistică și cuprinzătoare. Modelul este unul concis, 

construit schematic și poate fi dezvoltat și îmbunătățit permanent în direcții viitoare de cercetare, 

însă poate fi considerat o bază de pornire în strategia de creștere a rezilienței cibernetice în 

România. 

Figură 1: Dimensiuni de creștere a rezilienței cibernetice în România 
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4. CONCLUZII ȘI PROPUNERI 

 

Teza de doctorat Reziliență cibernetică prin educație de securitate și cultură digitală aduce 

în atenție o problematică de actualitate, aceea a rezilienței cibernetice, mai exact a nevoii de creștere 

a capacității de a rezista incidentelor de securitate cibernetică și de a reveni cât mai repede la starea 

de normalitate în urma oricărui tip de atac, în contextul de securitate care caracterizează economia 

și societatea digitală. 

Considerăm că am soluționat demersul interogativ cu privire la întrebarea generală a tezei 

Care sunt mijloacele de creștere a rezilienței cibernetice? care a direcționat cercetarea doctorală, 

identificând educația de securitate și cultura digitală drept piloni principali de creștere ai rezilienței 

cibernetice. Pe parcursul celor opt capitole am urmărit atingerea obiectivelor stabilite în 

Introducerea lucrării prin aplicarea unei cercetări mixte, care îmbină mai multe metode din spectrul 

științelor socio-umane precum analiza literaturii de specialitate, analiza comparativă, observația, 

studiul de caz, analiza de tip SWOT, ancheta sociologică sau metoda focus grup, cu scopul obținerii 

validității și acurateței cercetării.  

În urma analizei cadrului teoretic de încadrare a domeniului securității cibernetice, a 

principalelor teorii și evoluții ale conceptului, am observat că acest domeniu este unul de interes 

pentru actori din sfere diferite de acțiune (tehnologice, de securitate, de educație etc.) atât din 

mediul public, privat, cât și academic, evidențiind caracterul său interdisciplinar. 

Analiza contextului actual de securitate cibernetică evidențiază principalele riscuri, 

amenințări și vulnerabilități din domeniu, dar și oportunitățile pe care România le poate valorifica 

în gestionarea și securizarea spațiului cibernetic. În vederea asigurării stării de securitate 

cibernetică în acest context extrem de disruptiv și fluid, mai ales cel al ultimilor doi ani (2020 și 

2021), caracterizat de evoluția pandemiei generate de răspândirea virusului covid-19, unul dintre 

capitolele lucrării a fost dedicat documentării și analizării cadrului legislativ național și european 

de reglementare a securității cibernetice, exercițiu extrem de important pe fondul creșterilor anuale 

înregistrate cu privire la numărul de utilizatori, informații, tranzacții și atacuri din sistemele 

informatice.   

Remarcăm că eforturile înregistrate după 2013 de securizare a acestui spațiu sunt tot mai 

numeroase, la fel sunt însă și atacurile și incidentele de securitate cibernetică, fapt pentru care este 

nevoie de armonizare legislativă și de rezolvarea cât mai rapidă a problemelor identificate la nivel 



- 16 - 
 

național în operaționalizarea actelor juridice europene transpuse în legislația națională, întârzierile 

în soluționarea acestor probleme putându-se transforma în riscuri reale de securitate. Am observat, 

de asemenea, nevoia de a disemina aceste reglementări în rândul populației, de a promova și 

încuraja dezbaterile democratice pe problematica securității cibernetice, ca parte a eforturilor de 

creștere a nivelului de awareness a publicului larg asupra acestei dimensiuni a securității care ocupă 

tot mai mult spațiu pe agenda de securitate națională. 

A doua parte a cercetării s-a concentrat asupra răspunsului la demersul interogativ al tezei, 

și anume a identificării instrumentelor principale de creștere a rezilienței cibernetice. Educația de 

securitate cibernetică, alături de creșterea gradului de conștientizare asupra acesteia și a dezvoltării 

competențelor digitale în rândul întregii populații, reprezintă mijloacele principale în acest proces, 

ipoteză validată și de rezultatele obținute în urma aplicării metodelor de cercetare mixte descrise 

în capitolele V, VI și VII ale tezei. 

Direcțiile principale de acțiune care reies din demersul interogativ evidențiază nevoia 

direcționării eforturilor de reducere a decalajului digital înregistrat în plan național față de restul 

statelor europene, România aflându-se în poziția de a valorifica succesele înregistrate în industria 

TIC în ultimii 5 ani, având oportunitatea de a deveni un lider digital regional prin dezvoltarea unei 

strategii și viziuni inovatoare de implementare a agendei digitale pentru următorii zece ani, mai 

ales în contextul inaugurării sediului Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de 

cercetare în materie de securitate cibernetică (ECCC), în București, în 2021. Această strategie 

trebuie să includă investiții în digitalizarea învățământului pe termen scurt, mediu și lung, pentru a 

răspunde eficient provocărilor de pe piața muncii, caracterizată de o reconfigurare a setului de 

competențe – motiv pentru care este nevoie de o adaptare a competențelor și abilităților pe care 

este construit sistemul de învățământ la noile realități generate de transformarea digitală a societății.  

Întrucât în decursul ultimilor ani resursa umană continuă să reprezinte ținta numărul unu 

către care se îndreaptă marea majoritate a atacurilor cibernetice, considerăm că educația digitală și 

de securitate reprezintă două priorități atât pe agenda digitală, cât și pe cea de securitate cibernetică, 

ca instrumente principale în reducerea vulnerabilităților cibernetice și ca motoare de dezvoltare 

economică. Parteneriatul public-privat reprezintă o altă direcție prioritară de exploatat datorită 

numărului mare de resurse (hardware, software, training, consultanță, expertiză, bune practici etc.) 

pe care le poate pune în comun. 
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Analiza SWOT a oportunităților vs. amenințărilor din spațiul cibernetic, a bunelor practici 

și a lecțiilor învățate din analiza comparativă a stadiului implementării unor strategii naționale de 

digitalizare și educație de securitate cibernetică de către trei state relevante din plan internațional 

(Norvegia, Marea Britanie și Israel) și a celei de la nivel național evidențiază importanța educației 

digitale și de securitate cibernetică în calitate de instrumente principale în creșterea rezilienței 

cibernetice. De asemenea, pentru îmbunătățirea rezultatelor obținute de România la acest capitol, 

se remarcă nevoia de stabilire a unor indicatori clari și relevanți de măsurare și evaluare a gradului 

de reziliență cibernetică națională.  

Principalele dezvoltări ale temei abordate, având în vedere contextul pandemic, se pot 

concentra pe evoluțiile amenințărilor și vulnerabilităților cibernetice având în vedere faptul că mare 

parte din activitatea economică, socială, dar și a actului educațional a fost mutat în mediul online 

între 2020-2021. Se poate continua analiza stadiului actual al digitalizării economiei, societății, dar 

și mai important, a învățământului.  

Rezultatele cercetării care trebuie evidențiate din cele trei capitole dedicate cercetării 

aplicate, prin utilizarea analizei de tip SWOT, a interviurilor de grup și a chestionarului online de 

opinie privind percepția tinerilor din România asupra studierii educației digitale și de securitate ca 

mijloace de creștere a rezilienței cibernetice, au stat la baza modelului propus în capitolul 

conclusiv, respectiv în conturarea modelului românesc de creștere a rezilienței cibernetice. 

Modelul de creștere a rezilienței cibernetice propus este structurat pe patru dimensiuni: 

factorul uman, tehnologia, legislația și stabilirea unor indicatori de măsurare, constituind cadrul 

necesar pentru dezvoltarea culturii de securitate cibernetică și implicit a creșterii rezilienței 

cibernetice în România. Acest capitol conclusiv reprezintă redarea într-o formă concisă a soluției 

la problema de cercetare. Modelul propune o serie de recomandări și decizii strategice de creștere 

a rezilienței cibernetice în România, care se adresează tuturor actorilor interesați de această 

problematică (mediul academic, public, privat).  

Aceste decizii strategice presupun înființarea unei Inițiative Naționale pentru Educația de 

Securitate Cibernetică, adoptarea unei Strategii Naționale de Educație de Securitate Cibernetică, 

sub coordonarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică, soluție propusă problemei 

identificate pe parcursul cercetării în trasarea clară a responsabilităților pe problematica educației 

și a culturii de securitate cibernetică și a lipsei unei centralizări a eforturilor de creștere a rezilienței 

cibernetice. De asemenea, modelul prevede investiții în tehnologie și în digitalizarea 
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învățământului, dezvoltarea unui mecanism clar de măsurare și evaluare a eficienței strategiei 

naționale de educație de securitate cibernetică, precum și necesitatea adoptării unui cadru legislativ 

coerent de reglementare a spațiului cibernetic.  

Modelul nu trebuie interpretat drept exhaustiv, ci ca o bază de pornire în discuțiile despre 

adoptarea unei strategii de creștere a rezilienței cibernetice în România, un cadru pe care se poate 

construi un model funcțional și eficient, care ar putea oferi rezultate vizibile de la un an la altul, 

prin concentrarea asupra dezvoltării capacității resursei umane de a rezista unui atac sau incident 

de securitate cibernetică și de a reveni în cel mai scurt timp la starea de normalitate. 

Considerăm că este nevoie de asumare la nivel general a faptului că securitatea, inclusiv 

cea cibernetică, trebuie să reprezinte o prioritate și o responsabilitate a noastră, a tuturor, iar pentru 

aceasta este nevoie de preluarea inițiativei la nivel administrativ central în formarea, educația și 

conștientizarea populației civile asupra problematicii securității cibernetice, construind astfel, 

împreună, un spațiu cibernetic sigur. 
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