
TITLUL PROPUS 

Sistem de informare, conștientizare și prevenire a incidentelor de securitate cibernetică (SISC) 

(Universitatea Maritimă, conf. dr. ing Gabriel Raicu) 

 

SCURTĂ DESCRIERE 

Sistemul propus este destinat informării și conștientizării riscurilor de securitate cibernetică prin 

anunțuri și instructaje periodice online, de scurtă durată, destinate prevenirii incdentelor de 

Securitate cibernetică în arealul dobrogean. Sistemul este conceput și promovat de către 

Universitatea Maritimă și va fi operat de un grup de operatori care va include specialiști din mai 

multe domenii (academic, companii IT, operatori de servicii esențiale, voluntari etc.) din zona 

Dobrogei. 

 Sistemul va include o serie de capabilități de prelevare, centralizare și realizare a unor 

activități de informare și conștientizare a riscurilor cibernetice prin generarea unor alerte 

specifice în timp real, ușor de înteles la nivel managerial, cu exemplificări și măsuri de 

recunoaștere și de prevenire a riscurilor de securitate cibernetică. 

 Pentru a facilita conștientizarea riscurilor asociate diverselor incidente de securitate, 

sistemul va conține o serie de exemple și tutoriale generale, precum și buletine 

informative alcătuite pe baza informațiilor prelevate în timp real privind riscurile 

specifice zonei Dobrogei. 

 Sistemul va asigura un suport educational online pentru toate entitățile interesate și va 

putea distribui buletine informative în format electronic, precum și acces specializat, 

multinivel, pentru operatorii sistemului și pentru entitățile care vor contribui la 

alimentarea sa cu date. 

 

CERINȚE MINIME 

 Constituirea unui grup de lucru și stabilirea potențialilor beneficiari și contributori. 

 Stabilirea nivelului optim de informare și a modalităților specifice de conștientizare. 

 Identificarea modelelor optime a buletinelor informative și adaptarea lor la activitățile 

din zona Dobrogei. 

 Demararea unui experiment pilot și calibrarea instrumentelor de informare și 

conștientizare la nivel de domenii de activitate. 

 Constituirea unui consorțiu de operare și mentenanță a sistemului. 

 Constituirea unui grup de experți însărcinați cu asigurarea adaptabilității sistemului la 

noi tipuri de amenințări (specificul securității cibernetice impune dezvoltarea evolutivă și 

continuă a sistemului, nefiind eficientă doar o dezvoltare la termen și apoi doar 

mentenanța sistemului, datorită riscului ridicat de obsolescență). 

 

STADIUL ACTUAL 

Sistemul este dezvoltat la nivelul unui demonstrator și poate servi ca bază de dezvoltare pentru 

funcționalitățile descrise în cuprinsul acestei propuneri. 



 


