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Obiectul și motivarea întrebării:  Măsuri privind securitatea cibernetică a 

învățământului on-line 
 

Stimată Doamnă Ministru, 
 

Având în vedere restricțiile impuse de răspândirea COVID-19, tot mai multe persoane 
sunt nevoite să lucreze de la distanță. Inclusiv profesorii sunt nevoiți să țină lecțiile on-line, de 
acasă, folosind pentru acest lucru diverse aplicații. În unele cazuri, există și aplicații care 
prezintă o serie de vulnerabilități și funcții ascunse, a avertizat, încă de la începutul lunii 
aprilie, Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO. 

Astfel, specialiștii CERT-RO au avertizat că una dintre astfel de aplicații (Zoom) 
colectează informații despre utilizatori, informații personale precum nume, adresă, adresă de 
e-mail, număr de telefon, titulatura job-ului, angajatorul, tipul de dispozitiv utilizat și adresa 
IP. Mai mult, specialiștii în securitate au mai identificat că această aplicație a distribuit într-o 
modalitate incorectă informații către rețele sociale, că nu utilizează criptarea end-to-end și că 
ar permite chiar și acces neautorizat la camera web. 

În contextul în care restricțiile impuse de răspândirea COVID-19 vor determina 
continuarea cursurilor și lecțiilor on-line și în perioada următoare, vă rugăm să ne răspundeți 
la următoarele întrebări: 

1. Ce măsuri veți lua pentru a evita riscurile de securitate cibernetică la care sunt 
expuși atât profesorii, cât și elevii și studenții, ca urmare a utilizării unor aplicații 
pentru video-conferințe? 

2. Aveți în vedere să identificați, testați și recomandați, cu sprijinul specialiștilor IT, 
aplicații și platforme pentru videoconferințe care să nu prezinte riscuri de 
securitate? 

3. Există posibilitatea ca, pe viitor, astfel de aplicații să fie rulate pe serverele 
Ministerului Educației și Cercetării? 

 
Vă mulțumesc! 

Solicit răspuns scris. 
Deputat PNL 

Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru OPREA 
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