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Lumea geospaţială

Studiile demonstrează  
că o organizație are nevoie și de  
o soluție geospațială în procesul  
de protecție a IC. Care este rolul  
unei soluții GIS în acest proces?

Soluțiile geospațiale oferă un instru-
ment foarte bun de management, prin 

Agenţiile guvernamentale şi internaţionale sunt din ce în ce 
mai preocupate de securitatea teritoriului naţional şi protecţia 
infrastructurilor critice (IC), iar ritmul de dezvoltare a infras-
tructurii se aşteaptă să crească rapid în anii care urmează. 
Pentru a afla ce au realizat autorităţile şi companiile din Ro-
mânia şi din Europa din punct de vedere al protecţiei IC – cu 
evidenţiere pe zona GIS –, am stat de vorbă cu Adrian Vîlciu, 
preşedinte executiv, Asociaţia Română pentru Promovarea 
Protecţiei Infrastructurilor şi Serviciilor Critice.  Luiza Sandu

vizualizarea diverselor caracteristici ale 
infrastructurilor critice în general, iar 
rapoartele către factorii de decizie se 
fundamentează mult mai bine. O soluție 
GIS asigură atât o ordine în cadrul diver-
selor substructuri ale infrastructurilor 
critice, cât şi posibilitatea de a obține o 

informație globală, prin suprapunerea 
unor informații legate de diverse sectoare 
de  infrastructură critică. Prin prelucrarea 
datelor şi implementarea unor aplicații 
specifice se pot vizualiza amenințări, ris-
curi, tratări de riscuri, iar informația poate 
fi organizată în aşa fel încât să se poată 
monitoriza programe de implementare de 
măsuri la nivel național sau regional. 

Care sunt sectoarele  
care au nevoie de astfel de soluții?

În principal, toate sectoarele de tip 
infrastructură critică distribuită. Avan-
tajul imens pe care îl văd se referă la 
sectoarele de infrastructură critică dis-
tribuite național sau regional, şi atunci 
principalii utilizatori ai acestui instru-
ment sunt sectoarele energie, transpor-
turi, comunicații.

Există o presiune pusă pe operatorii 
de utilități ce îi obligă practic să 
achiziționeze GIS pentru protejarea IC?

Acest lucru rezultă dintr-o necesi-
tate. Obligația vine din a-ți organiza 
informațiile conform Directivei INSPI-
RE, care cere realizarea unei anumite 
structuri de date, iar aplicațiile GIS 
reprezintă un suport util pentru confor-
marea cu cerințele directivei. 

Care sunt obstacolele  
cu care se confruntă în prezent 
organizațiile care au nevoie acută  
de soluții pentru protecția IC?

Un aspect pe care îl consider foarte 
important e faptul că suntem la început 
cu pregătirea specialiştilor care activea-
ză în acest domeniu. Mă refer atât la 
pregătirea teoretică, cât şi la aplicarea 
unor tehnologii care vizează activități de 
protecție a infrastructurilor critice. Mă 
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bucur să constat că există firme, cum ar 
fi Intergraph, care se preocupă în acest 
sens, organizând o serie de conferințe 
şi de simpozioane pe tema soluțiilor 
geospațiale. Este o campanie foarte utilă 
de informare a potențialilor utilizatori 
despre existența acestui instrument, dar 
şi a celor care deja sunt utilizatori asupra 
îmbunătățirilor aduse sistemului. Evi-
dent, trăim într-o perioadă de criză şi, din 
păcate, există abordarea conform căreia 
anumite soluții sunt considerate un lux. 
Nu trebuie să scăpăm din vedere însă fap-
tul că soluțiile GIS conduc şi la o creştere 
a eficienței activităților de zi cu zi, fiind 
nu numai un instrument legat de activita-
tea de protecție a infrastructurilor critice. 
Principalele obstacole sunt, aşadar, lipsa 
de fonduri şi de pregătire a persoanelor 
care ar trebui să aibă o viziune asupra 
protecției şi activităților curente dintr-o 
companie cu întindere națională.

Care sunt, în prezent, tendințele  
în protecția IC la nivel european?

La nivel european se încearcă o 
abordare cât mai globală a acestor 
activități şi asigurarea unui grad mai 
bun de coerență la nivelul fiecărui 
stat membru vizavi de implementa-
rea Directivei 114/2008. În general, 
problemele de securitate şi siguranță 
națională sunt tratate punctual de către 
state şi în principal există o tendință de 
a proteja foarte mult informațiile legate 
de aceste activități. Există foarte multe 
programe finanțate de UE, care au ca 
membri diverse companii şi autorități 
din statele membre, iar la nivelul diver-
selor structuri europene există tendința 
de a încerca o standardizare, atât pe 
zona de analiză de risc, cât şi pe zona 
de măsuri de diminuare a riscurilor şi 
vulnerabilităților. 

Cum stă România  
din punct de vedere legislativ?

Din acest punct de vedere, în Ro-
mânia există un cadru legislativ cores-
punzător, meritul fiind al Centrului de 
Coordonare a Protecției Infrastructurilor 
Critice din cadrul Ministerului Afa-
cerilor Interne, care a avut o activitate 
remarcabilă în domeniul legislativ şi al 
reglementărilor. Din câte ştiu, România 
e singura țară din UE care şi-a definit 
responsabilități pentru persoanele impli-
cate în protecția infrastructurilor critice

Previziuni  
de piață 2013-2018
Compania de cercetare Research 
and Markets a publicat recent rapor-
tul „Protejarea infrastructurii critice:
progrese globale, analize şi previzi-
uni de piaţă 2013-2018“, în care 
sunt analizaţi principalii furnizori 
mondiali de soluţii pentru protejarea 
IC. Între cei 10 furnizori analizaţi din 
punct de vedere al produselor şi 
serviciilor, finanţe, SWOT, strategie 
şi contribuţie, compania Intergraph 
deţine un subcapitol dedicat, alături 
de alţi jucători importanţi, precum 
Accenture, Cassidian, Ericsson, Ho- 
neywell International sau Raytheon. 
Datorită creşterii continue de au-
tomatizare şi de virtualizare a locului 
de muncă, se aşteaptă ca oferta de 
soluţii de protecţie a IC să crească 
semnificativ şi să penetreze toate 
verticalele majore. Raportul prevede 
că integrarea soluţiilor de protecţie 
a infrastructurii critice cu mediile 
organizaţionale existente va ampli-
fica şi mai mult creşterea acestor 
organizaţii, facilitând în consecinţă 
şi adoptarea standardelor de con-
formitate şi de regularizare. Raportul 
trece în revistă progresele globale 
şi previziunile legate de piaţa pro-
duselor şi serviciilor de protejare a 
infrastructurii critice, pentru perioada 
2013-2018, şi cuprinde informaţii leg-
ate de securitatea reţelelor, securi-
tatea fizică, detecţia CBRNE, identifi-
carea vehiculelor, securitate SCADA 
şi managementul clădirilor.

Au existat și la noi cazuri de terorism 
cibernetic asupra unor companii  
din sectoare considerate critice?

Terorism de natură fizică există de 
foarte mulți ani. Autoritățile române 
au reuşit să țină sub control fenome-
nul şi pentru companii nu reprezintă o 
amenințare de grad zero. În schimb, o 
amenințare de prioritate zero o reprezintă 
terorismul cibernetic, care afectează din 
ce în ce mai mult toate sistemele infor-
matice. Au existat cazuri la nivelul UE, 
în care companii de energie, de exemplu, 
au fost supuse unor atacuri teroriste 
care le-au blocat activitatea. La noi a fost 
atacat portalul Autorității Naționale de 
Reglementare în Domeniul Energiei, ac-
tivitatea fiind grav perturbată. Un rol im-
portant în această zonă îl are organizația 
guvernamentală CERT.RO, care sprijină 
lupta împotriva terorismului cibernetic, 
precum şi unitatea specializată din cadrul 
Serviciului Român de Informații.

Cum s-a implicat asociația până în 
prezent în promovarea protecției IC?

Asociația şi-a propus încă de la 
înființare să promoveze conceptul de 
protecție a infrastructurilor şi servi-
ciilor critice. Am organizat o serie de 
conferințe şi mese rotunde, simpozioane, 
naționale şi internaționale şi am partici-
pat în calitate de invitat la evenimente pe 
teme legate de protecția infrastructurilor 
critice şi de securitate în energie. În acest 
an am lansat o revistă, The European 
Journal of Critical Services and Infra-
structure Protection, care reprezintă un 
cadru de dezbatere atât pentru specialişti, 
cât şi pentru nespecialişti, pentru factori 
de decizie, pentru furnizori de diverse 
tehnologii. O altă activitate importantă 
a asociației e legată de participarea la 
diverse proiecte europene, care au ca 
subiect protecția infrastructurii critice. 
De asemenea, asociația este o interfață 
între specialiştii români în protecția 
infrastructurilor critice şi cei europeni. 
Avem deja un protocol de cooperare 
cu o organizație similară din Italia şi 
există discuții şi cu alte asociații similare 
europene. Asociația are un bun dia-
log cu mediul academic, atât național, 
cât şi internațional şi aici aş menționa 
universități americane, cum ar fi Old Do-
minion University din Norfolk, Virginia, 
cu care am discutat lansarea unui pro-
gram de pregătire a specialiştilor români 

în SUA. De asemenea, asociația coope-
rează la nivel național cu alte asociații şi 
fundații care îşi propun abordări de su-
biecte din zona protecției infrastructurii 
critice, cum ar fi EURISC. 

Aş vrea să subliniez că la nivel de 
guvern, prin consilierul desemnat pen-
tru protecția infrastructurilor critice, 
există o preocupare deosebită pentru 
acest subiect. De asemenea, activitatea 
de protecție a infrastructurilor critice 
este sprijinită de către Administrația 
Prezidențială, prin Departamentul de 
Securitate Națională. 


