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ARGUMENT PENTRU DOMENIU

- Securitatea națională ca și concept înglobează politicile, acțiunile și mijloacele utilizate

în scopul apărării valorilor naționale, independenței, suveranității și integrității

teritoriale a României.

- Securitatea, în diferite forme, reprezintă o cerință primară manifestată atât la nivel de 

individ, comunitate sau societate.

- Construcția economică și bunăstarea unui popor depind de starea de securitate, de 

percepția privind starea de securitate și de capacitatea țării de a păstra liniștea și

siguranța cetățenilor și a comunităților

- Apartenența la structurile politico- militare internaționale (NATO, UE) care prin tratate

prevăd sprijin reciproc în caz de pericol, obligă statul român la pregătirea unei

capacități reale de securitate și apărare.
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U • Capacitatea națională de reacție în cazul unei agresiuni

• Nivelul de pregătire și capacitatea operațională

• Parteneriatele internaționale și participarea la misiuni internaționale
Apărare națională

• Capacitatea autorităților de a asigura ordinea publică

• Criminalitatea sub diferite forme

• Respectarea valorilor constituționale și democractice

Ordine publică și
siguranță națională

• Capacitatea de protecție a infrastructurlor critice cibernetice

• Nivelurile amenințărilor cibernetice cu impact major

• Riscurile și amenințările cibernetice raportate la nivelul de 
informatizare al societății

Apărare cibernetică
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Riscuri/amenințări/ 

vulnerabilități

Capacitatea României
de a asigura securitatea, 

ordinea publică și
siguranța națională

Indicatori globali, 
europeni, regionali și

naționali privind
securitatea



IN ALB ȘI NEGRU CU TONURI DE GRI

IMPEDIMENTE: 
- Lipsa practicilor și experiențelor în domeniu, îndeosebi la nivel național
- Lipsa informațiilor publice și pseudo caracterul de protecție a datelor (în unele cazuri)
- Unele date sunt cu adevărat clasificate pentru perioade lungi de timp
- Lipsa unor metodologii de lucru în culegerea și statistica datelor din domeniu

BUNE: 
- Va exista o listă de indicatori principali și secundari (bază de lucru pentru viitor)
- Va genera o practică în acest domeniu, care va obliga și la o structurare a datelor
- Vor putea exista baze de discuții fundamentate privind raporturile dintre

bunăstare/sărăcie – versus – securitate/insecuritate
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1. Dinamica mediului 
global de securitate

2. Bugetul integrat 

3. Bugetul apărării

4. Capacitatea 
operațională 

1. Criminalitatea

2. Personalul din sistemul 
de justiție penală

3. Efectivele de deținuți

4. Responsivitatea 
serviciului ”112”

1. Impactul incidentelor 
cibernetice 

2. Incidente de securitate 
cibernetică 
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Indexul global de pace
Cheltuieli militare globale

Cheltuielile militare ale țărilor NATO
Cheltuielile militare ale țărilor vecine
Cheltuielile militare ale diferitelor țări
Cheltuielile militare pe diferite regiuni

The World Internal Security and Police Index
Infracțiuni săvârșite cu violență

Infracțiuni care vizează proprietatea
Delicte legate de droguri

Numărul de agresiuni sexuale
Numărul de violuri

Numărul total de lucrători

Tipurile de atacuri cibernetice pe categorii de servicii de comunicații la nivel european
Numărul de utilizatori de servicii Internet afectați la nivel european

Tipurile de amenințări ce au avut impact asupra utilizatorilor de Internet la nivel
european

Tipuri de sisteme informatice afectate la nivelul României
Tipuri de malware caracteristice spațiului cibernetic românesc

Tipurile de atacuri cibernetice evidențiate lunar la nivel global obținute prin colectare
informală



Fără incidente teroriste
sau incidente minore

Incidente grave, multiple victime, 
frecvență ridicată

INDICELE EUROPEAN PRIVIND TERORISMUL



BUGETUL INTEGRAT AL SISTEMULUI NAȚIONAL DE SECURITATE (2001-2016)

- Comparație cu bugetul apărării din 1989 -
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TIPURILE DE ATACURI CIBERNETICE EVIDENȚIATE LUNAR LA NIVEL GLOBAL 

OBȚINUTE PRIN COLECTARE INFORMALĂ

http://www.hackmageddon.com/2016/12/21/november-2016-cyber-attacks-statistics/
http://www.hackmageddon.com/2016/12/21/november-2016-cyber-attacks-statistics/
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