
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Adresa: str. Doina nr. 9, corp A, etaj 1, sector 5, București, România, cod poştal: 052151 

 

Tel: +40 752 525 525; +40 758 585 585  |  E-mail: contact@incir.ro  |  Website: www.incir.ro  

 

Revista de Control Intern: revista@incir.ro 

 

Facebook  |  Linkedin  |  YouTube 

 
 
 

 
 

 

 

CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL  

RISCULUI DE SECURITATE CIBERNETICĂ ediţia I 

 

Bucureşti | Hotel  Sheraton | Luni - 06 noiembrie 2017 | 09:00 – 16:00 | 7 credite CPD 

Prezentările academice pot fi publicate în Revista de Control Intern, editată de INCIR 

 

 

 

 

INCIR împreună cu Deloitte au plăcerea deosebită de a vă invita să participați la prima ediţie a 
Conferinței de Management al Riscului de Securitate Cibernetică. 
  
Riscul de securitate cibernetică a devenit rapid un subiect de maxim interes şi actualitate, în contextul 
dezvoltării accelerate a tehnologiei, ameninţările şi vulnerabilităţile diversificându-se şi crescând în 
amploare.     
 
Administrarea corepunzătoare şi minimizarea pagubelor produse de atacurile cibernetice necesită 
implementarea de soluţii tehnologice de ultimă generaţie şi o pregătire concordantă a capitalului 
uman cu responsabilităţi în prevenirea şi monitorizarea eficace a atacurilor de criminalitate 
cibernetică. 
   
Conferința de Management al Riscului de Securitate Cibernetică îşi propune să prezinte cele mai noi 
mecanisme de gestionare a impactului ameninţărilor cibernetice şi să furnizeze soluţii tehnice 
adecvate.  
 
De asemenea, conferinţa este un forum de idei şi dezbateri pe teme de risc de securitate cibernetică 
între profesioniştii din domeniu şi specialiştii interesaţi de tematică, având ocazia să împărtăşească 
experienţe şi expertiza în domeniu. 
 

Principalele teme de dezbatere: 
 Evaluarea riscurilor de securitate cibernetică 

 Răspunsul la incidentele de securitate cibernetică 

 Soluţii tehnice la cerinţele de conformitate 

 Gestiunea impactului de risc al ameninţărilor interne 

Workshop: Incident informatic intern legat de scurgeri de date personale şi de afaceri 
 

 
 

Evenimentul profesional este destinat tuturor practicienilor care activează în prevenirea, combaterea 
şi monitorizarea riscurilor de securitate cibernetică sau sunt interesaţi de subiectele dezbătute. 

Profesionişti  în  control  intern, managementul  riscului  şi  guvernanţă 
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AGENDA 

 

09:00 – 09:30 Înregistrare şi bun venit!   

 
09:30 – 10:00 

 

 
 

Anton Rog 
Director 
Centrul Naţional Cyberint 

 

Securitatea cibernetică în România 

 
10:00 – 10:30 

 

Mircea Grigoraş 
Director General Adjunct 
Centrul Naţional de Răspuns 
la Incidente de Securitate 
Cibernetică CERT-RO 

 

Răspunsul la incidente de securitate 
cibernetică şi continuarea activităţii 

10:30 – 11:15 

 

 
 

Cătălina Stroe 
Managing Associate 
Reff & Associaţii  
Deloitte Legal 

Gestionarea riscurilor legale în cazul unui 
incident informatic 

 
11:15 – 11:30 

 

 

Sesiune interactivă de dezbateri, întrebari și răspunsuri  

 

Moderator: Andrei Ionescu | Deloitte 

11:30 – 11:45 Pauză de cafea / ceai și socializare 

 
11:45 – 12:15 

 

 
 

Artur Monteiro  

Director 

Deloitte Europa Centrală 

 

Soluţii tehnice la cerinţe de conformitate şi de 
riscuri interne: scurgeri de date, monitorizare 
activităţi dăunătoare, gestiunea identităţii şi 
accesului 

12:15 – 12:45 

 

Răzvan Grigorescu 
Manager  
Securitatea informaţiilor 
CEC Bank  

 

 

O evaluare a riscului pentru fiecare 

12:45 – 13:15 

 

 
 

Teodor Cimpoeşu  
Senior Manager 
Cyber Risk  
Deloitte România şi Moldova  

 

 

Gestiunea impactului de risc al ameniţărilor 
interne: pregătire, rezilienţa internă şi soluţii 
tehnice 

13:15 – 13:30 

 

 
 

Sesiune interactivă de dezbateri, întrebari și răspunsuri 
 

Moderator: Cosmin Şerbănescu | INCIR 

13:30 – 14:00 Masa de prânz. Socializare 

                                           WORKSHOP interactiv - Studiu de caz 
14:00 – 16:00 Artur Monteiro    

Teodor Cimpoeşu 

Incident informatic intern legat de scurgeri de date personale şi 
de afaceri 

 
 

Feedback final. Închiderea lucrărilor conferinței. Completarea formularelor de evaluare. 
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ÎNREGISTRARE: completare Formular electronic de înregistrare 
 
 
 
 

INVESTIŢIE 
 

Înregistrare 
şi plată după 

data de 
02.10.2017 

Înregistrare 
şi plată până 

la data de 
02.10.2017 

Grupuri 
(minim 4 

participanţi) 

Cursanți 
Parteneri  

Colaboratori 

Studenţi 
 programe 
universitare 

INCIR 

Membri 
INCIR 

Persoane 
Juridice 

Membri INCIR 
Persoane Fizice 

(înscriși până la data 
de 01.08.2017) 

 
450  Lei 

 
400  Lei 

 
350  Lei 

 
300 Lei 

 
Gratuit 

3 invitaţii 
Gratuite 

 
Gratuit 

 

Notă: (1)  Tarifele sunt finale, includ pauza de cafea, masa de prânz și documentele conferinţei. Limbile conferinţei: română şi engleză.  

           (2)  În funcţie de anumite situaţii neprevăzute, pot exista cazuri de înlocuiri ale unor lectori. 

           (3)  Membrii organismelor profesionale cu care INCIR are încheiate protocoale de colaborare beneficiază de tarife preferenţiale. 

 

 

Participanții primesc certificate de absolvire cu credite de educație profesională continuă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTENER STRATEGIC 

                                                                                                      
 
 

PARTENERI     
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