RĂZBOIUL CIBERNETIC –
O REALITATE GREU DE CONTESTAT ÎN LUMEA DE ASTĂZI
CYBER WAR –
A HARDLY CONTESTABLE REALITY OF OUR DAYS
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Rezumat: Articolul este o continuare a materialului publicat în revista noastră nr.
2 (43)/2016, cu titlul „ATACURILE CIBERNETICE ÎN TOPUL AMENINŢĂRILOR ŞI
VULNERABILITĂŢILOR LA ADRESA STATELOR, ORGANIZAŢIILOR ŞI
CETĂŢENILOR, ÎN PREZENT ŞI ÎN VIITOR”.
Am considerat necesară această continuare datorită evenimentelor din ultimul timp
şi, în primul rând, a situaţiilor create în Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii prin
atacurile cibernetice masive şi diversificate, cu intenţia de a influenţa procesele politice din
aceste ţări. Consider că nu sunt lipsite de interes nici atacurile produse asupra unor
instituţii şi companii din unele ţări ale Uniunii Europene şi/sau NATO şi necesitatea luării
unor măsuri ferme şi diversificate de apărare.
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Abstract: This article is a prolongation of the material published in our journal
no. 2 (42)/2016, entitled „CYBER ATTACKS, MAJOR THREATS AND
VULNERABILITIES AGAINST STATES, ORGANIZATIONS AND CITIZENS AT
PRESENT AND IN THE FUTURE”.
We considered necessary this prolongation owed to the lately events and, mainly,
because of the situations created in the United Kingdom of Great Britain and United States
of America by massive and diversified cyber attacks intending to influence the political
process in these countries.
I also consider there are also interesting the attacks produced on some institutions
and companies in some EU and/or NATO countries and the need to take some firm and
diversified measures of defence.
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