
 

 

 

 

 

 

“Educația și securitatea cibernetică. Un spațiu cyber mai sigur pentru copiii noștri” 

- Cercul Militar Naţional, 27 septembrie - 

 
Dinamica tehnologiei IT&C din ultimii ani, cu evidente tendințe de creștere 

exponențială pe termen scurt, mediu și lung aduce cu ea, din păcate, și zona neagră a 
spațiului cibernetic, ce înseamnă atac direct la viața a milioane de oameni nepregătiți pentru a 
face față pericolelor spațiului virtual, atac direct la siguranța națională prin destabilizarea 
infrastructurii critice. Instituțiile specializate în asemenea atacuri nu au cum să fie prezente 
permanent, în fiecare dispozitiv, al fiecărei persoane. Dinamica uriașă a tehnologiei și a 
atacurilor face imposibilă dezvoltarea unor instrumente de apărare infailibile. În consecinţă, 
trebuie ca publicul să aibă noțiuni de siguranță, insuflate cât mai devreme. 

New Strategy Center propune dezbaterea cu titlul “Educația și securitatea cibernetică. 
Un spațiu cyber mai sigur pentru copiii noștri”, pentru că noi credem că în acest peisaj școala 
trebuie să își asume rolul de formator, în primul rând al gândirii critice la elevii de astăzi.  
Trebuie să avem în vedere faptul că:1 

 90% dintre copiii români cu vârste între 9 și 18 ani folosesc o rețea de socializare, 

 33% nu își protejează identitatea, 

 47% dintre copiii români cu vârste între 9 și 18 ani au vorbit cu persoane necunoscute 
pe internet, iar 27% dintre copiii români cu vârste între 9 și 18 ani au avut întâlniri 
directe cu persoane dubioase cunoscute pe internet, 

 33% dintre copiii români cu vârste între 9 și 18 ani au fost victimele unor mesaje cu 
caracter sexual, 

 Sinuciderile în urma Bullying (formă de agresiune virtuală pe internet) sunt a treia 
cauză de deces în rândul tinerilor, la nivel mondial. Peste 14% dintre elevele și elevii 
liceeni au avut cel puțin o tentativă de suicid. Victimele Bullying sunt de două până la 
de nouă ori mai predispuse la sinucidere decât non-victimele, conform unui studiu al 
Universității Yale,  

 Aproape un milion de noi viruși apar în fiecare zi. 

Un element de protecție menit să susţină contracararea avalanșei de atacuri din 
mediul virtual este formarea prin educație a gândirii critice în rândul tinerilor (cei mai 
vulnerabili la această amenințare) și pregătirea profesorilor pentru a putea la rândul lor 
acționa ca formatori în conştientizarea pericolulului cibernetic. O soluţie supusă discuţiei în 
cadrul dezbaterii iniţiate de New Strategy Center ar putea fi un Program național de 
securitate cibernetică, prin care elevii României să obțină competențele necesare protecției 
în mediul virtual.  

                                                      
1 http://oradenet.salvaticopiii.ro/docs/raport_cercetare_safer_internet_2015_web.pdf 

http://www.ditchthelabel.org/cyber-bullying-statistics-what-they-tell-us/ 

http://www.telegraph.co.uk/news/2016/07/21/one-in-people-now-victims-of-cyber-crime/  
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