Cybersecurity:
Cea mai mare provocare mondială pentru afaceri
Cele mai bune răspunsuri, în România, la Sibiu!
1-3 Octombrie 2014
IN PREMIERA ÎN ROMÂNIA :
O zi de curs de sensibilizare si formare despre riscuri IT, pentru antreprenori, cu un
panel internațional compus din cei mai buni analisti independenți si corporate
Când ?
Unde ?

1 Octombrie 2014, 09:00-18:00, prânz inclus
Sala Senatului, Rectoratul Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

2 zile de dialog neutru, non-tehnic, non-marketing, care vă va permite să aflați și să
decideți cele mai potrivite soluții de securitate web pentru compania Dvs. !
Când ?
Unde ?

2 sesiuni plenare și 4 workshop-uri interactive la alegere.
2-3 Octombrie 2014, 09:00-18:00, prânzuri și cine incluse
Sala de Gala a Bibliotecii Astra (sesiuni plenare), Hotel Golden Tulip
(workshop-uri)
Vor fi la dispoziția Dumneavoastră:
65 speakeri de vârf din 21 de țări
Analiști independenți,
Toate instituțiile competente ale Statului Român
și cele mai bune companii de IT
Cum adică, la dispoziție ?

Workshop-urile vor fi moderate de cate 2 personalitati de nivel mondial, pe sistem Davos,
cu maxim 2/3 din timp consacrat prezentarilor si minim 1/3 din timp dedicat dezbaterilor
intre participanti si raspunsurilor la intrebarile lor!
Se vor desfasura pe regula "Chatham House Rule", i.e. toti participantii se angajeaza pe
onoare sa nu divulge ceea ce s-a vorbit.
Asadar, "nu exista intrebari stupide, exista numai raspunsri idioate" (Einstein)
Cât costa si cum ma inscriu?
Pentru Rotarieni al Districtului 2241, preturi sunt de:
Curs + Congres : 150 (in loc de 280) EUR: 3 zile incl. 3 prânzuri si 2 cine (1.10 si Gala)
Numai Congres : 120 (in loc de 200) EUR: 2 zile incl. 2 prânzuri si 2 cine (1.10 si Gala)
10% din taxele vor fi donate la RC Sibiu pentru "micul webexpert"
Inscrieri se fac direct prin internet securizat, la www.cybersecurity-romania.ro
Rotarieni sunt invitati sa bifeze "ITU guest" si sa indice pe langa datele de facturare din ce Club fac
parte.
Plata se face "congress only" si cele 30 EUR in plus pentru curs de 1.10 se vor achita pe loc.
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Despre ce se va vorbi?
1 octombrie :
Dr. Ionel Nitu, Intelligence Analyst & President of the Association of Security Intelligence for
Business (ASIA)
Using business intelligence & integrate the cyber security factor (1h)
Mr Raoul Chiesa, Expert ENISA, UNICRI, NATO & CEO, Security Brokers International, Italy
Cybersecurity awareness for non-technical decision makers (1h30)
Mr.Teodor Cîmpoesu, Cybersecurity Director, certSIGN & certSiGN team
Real cases, real threats, real responses (1h)
Lunch
Mrs. Selene Giupponi, Head of Forensics, Security Brokers International, Italy
Monitoring your systems: an A to Z guide of good practices (1h30)
Mr. Liviu Flesar CEO, Netsec
Dangerous practices to avoid day by day: mobile, wireless, cloud access (1h)
Specialists from Bitdefender, State institutions & Private partners
Unavoidable basic tools: e-signature, antiviruses, firewalls, penetration testings (1h)
Informal welcome dinner with H.E. J.-H. Lebet, Ambassador of Switzerland in Romania, and most
of the top-end foreign key-speakers

2 octombrie :
- Official opening of the Congress
- Plenary session, top-end key speakers
Lunch
- W1 : Law and Law enforcement, in Romania, EU and at global scale
- W2 : Investigation and forensics : how to protect yourself!
Gala dinner
3 octombrie :
- W3: eGoverrnent, e-marketing, e-commerce: ISO standards, public-private keys,
certifications: what you need and what is optional for your own business?
- W4: Cloud access and mobile devices: a very dangerous world...
Lunch
- Plenary session, top-end key speakers,
- Resumes of the four workshops
- Conclusions of the Congress
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"Azi, in tot ceea ce facem ne bazam pe un intreg ecosistem care este nesigur, plin de fisuri
şi de viermi, de greseli de proiectare şi de programare"
Raoul Chiesa, Expert internațional in IT Intelligence & Security, Consultant NATO, ENISA, UNICRI
Aflat la a doua sa ediţie, Congresul Cybersecurity este singurul eveniment organizat în România
care se bucură de parteneriatul şi sustinerea Uniunii Internaţionale a Telecomunicatiilor (ONU,
Geneva) precum şi a CERT – RO (Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate
Cibernetică).
Congresul va avea loc sub Înaltul Patronaj şi în prezenţa ambasadorului Elveţiei în România, ES
Jean-Hubert Lebet, şi sub egida Consiliului Judeţean şi Consiliul Local Sibiu, precum şi a
Universităţii din Sibiu.
Congresul este deschis unui numar cât mai mare de persoane de decizie din randul
întreprinderilor, pentru a reuşi – cu această ocazie – să înţeleagă şi să conştientizeze fenomenele
şi riscurile la care sunt expuşi toţi utilizatorii de Internet si impactul pe care îl poate avea un atac
cibernetic în viaţa personală şi profesională a fiecăruia.
În 1 octombrie, ziua premergătoare congresului, va fi o zi de training, susţinută de unii dintre cei
mai buni specialişti din România şi din străinătate.
În 2-3 octombrie se vor desfăşura lucrările congresului, în câte o sesiune plenară şi două ateliere
paralele interactive în fiecare din zile, sesiuni dedicate domeniilor : legislativ, cyber-criminalistică,
business intelligence, securitate în eGovernment, în eMarketing, precum şi problematicilor de
securitate în mobile şi cloud computing.
Astfel se va realiza o înţelegere de 360° a principiilor celor mai noi probleme de securitate, a
modalităţilor de preîntâmpinare a acestora şi a felului în care aceste probleme sunt abordate în
diferite ţări, pentru a putea fi implementate în propriile instituţii şi companii.
Congresul va fi un eveniment neutru - nu un eveniment de marketing – şi se va constitui într-o
platformă interactivă de dialog între persoanele de decizie şi specialiştii IT.
Mai mult de atât, principiul non-profit al congresului va permite fiecărui factor de decizie prezent la
eveniment să îşi construiască propria imagine privind riscurile şi nevoile companiei sale. Ei vor
descoperi cu uimire cum o serie de principii simple şi necostisitoare, cu resurse aflate la îndemâna
fiecăruia, pot fi mult mai eficiente, şi pot înlocui chiar unele din numeroasele soluţii costisitoare
existente pe piaţă.
Congresul are loc sub aegida Rotary Club Sibiu si proiectul Clubului, “Micul webexpert » - căruia
ii sunt destinate cele 10% din taxele de inscriere a rotarienilor din Disctrictul 2241 - constă in a
cumpara un laptop de ultima generatie pentru Petru Rogojanu, un copil sibian de 12 ani,
deosebit de talentat, care a absolvit in ultimii 2 ani, cursurile de Webdesigner si Webprogrammer
la Swiss Webacademy, reusind sa promoveze examenele si sa obtina doua atestari de la
Universitatea de Stiinte Aplicate din Elvetia Occidentala (HES-SO), acumuland un total de 60 de
credite ECTS (1 an de masterat!). Petru este acum inscris la cursul de Webexpert (60 de credite
ECTS). La 13 ani, poate sa devine cel mai tânar detinator de “masterat” în domeniul
internetului din România!
Este un proiect destinat sustinerii excelentei, in care Petru, un băiat perfect normal, bine inserat
in societate, cu multi prieteni si hobby-uri, merită sa fie ajutat. Mama sa, avand incă 2 copii, nu
poate singură, să acopere intregul cost a unui laptop de ultimă generatie, necesar pregatirii lui
Petru ca Webexpert.
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