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CERT-RO anunță difuzarea emisiunii ONLINE GUARD – tehnici de 
apărare împotriva amenințărilor cibernetice  

        
În cadrul activității 9 “Campanie de conștientizare cu privire la riscurile criminalității 

informatice și metodele de combatere a acesteia” a proiectului „Sistemul Național de Combatere 
a Criminalității Informatice Cyber Crime”, cod SMIS 37595” este prevăzută difuzarea emisiunii 
ONLINE GUARD – tehnici de apărare împotriva amenințărilor cibernetice. Emisiunea cuprinde 
11 episoade (având o durată de aproximativ 7 minute fiecare) în domeniul criminalității informatice 
și va fi difuzată în perioada 21 iunie 2014 – 1 septembrie 2014 în fiecare week-end, sâmbătă și 
duminică (în reluare) de la ora 11.50 pe postul Antena 3.  

Scenariile primelor 10 emisiuni tematice (documentare) au fost elaborate având la bază 
următoarele subiecte: 
 Riscuri asociate folosirii terminalelor mobile (smartphone, tablete etc.).  
 Controlul parental în mediul online.  
 Viruși, viermi, troieni. Cum ne protejăm!  
 Securitatea rețelelor wireless.  
 Cum ne protejăm la folosirea Online banking-ului.  
 Cumpărături online sigure.  
 Rolul certificatelor digitale în securitatea tranzacțiilor.  
 Securitatea datelor personale în mediul online.  
 Riscuri asociate folosirii rețelelor sociale.  
 Software cu licență. Care sunt riscurile folosirii de software piratat/nelicențiat. 

Ultimul episod repezintă un “Best of” realizat din celelalte 10 episoade.  
Proiectul „Sistemul național de combatere a criminalității informatice Cyber Crime” cod 

SMIS 37595, implementat de Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate 
Cibernetică CERT-RO, este finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul 
Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013, Axa prioritară 1 - Îmbunătățiri de 
structură și proces a managementului ciclului de politici publice, Domeniul major de intervenţie – 
1.1. Îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ. Proiectul are o 
valoare actualizată de 7.675.000 lei, din care 6.523.750 lei reprezintă asistență financiară 
nerambursabilă din partea Uniunii Europene, iar 1.151.250 lei reprezintă contribuția beneficiarului. 
Perioada de implementare este de 30 de luni, începând cu data de 27.03.2012. 
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