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Rezumat: Autorul încearcă, pe scurt, să readucă în atenţia celor interesaţi 

problema complexă, cu dezvoltare la nivel global, privind riscurile, ameninţările şi 

vulnerabilităţile cibernetice, mergând până la nivelul de „război cibernetic” cu implicarea 

directă a unor actori statali. 

Sunt prezentate unele mijloace şi vectori de atac, precum şi măsurile ce se impun 

pentru a proteja utilizatorii individuali, companiile, structurile guvernamentale şi militare. 

În final, este adusă în atenţie situaţia din România, privind unele măsuri deja luate 

şi altele care, probabil, se vor lua în viitor, mai ales în plan legislativ şi administrativ, în 

problematica protecţiei cibernetice. 
 

Cuvinte cheie: atacuri cibernetice, război cibernetic, scurt istoric, vulnerabilităţi şi 

ameninţări cibernetice, NATO, UE. 

 
Abstract: The author briefly tries to draw the attention of those interested in this 

topic on the complex issue developed globally with respect to cyber risks, threats and 

vulnerabilities, reaching up to the level of ,,cyber warfare” with the direct involvement of 

some state actors.  

Some means and vectors of attack are presented, as well as the countermeasures to 

be taken in order to protect the individual users, companies, governmental and military 

structures. 

In the end, the author outlines the situation in Romania regarding some measures 

already taken and others that will be probably taken in the future, particularly in the 

legislative and administrative sectors aiming at ensuring cyber protection. 
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