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Stimate doamne/stimaţi domni,

De mulţi ani, „busola” e-Finance arată Nordul, direcţia corectă de mers, Performanţa. În ediţie
tipărită lunară, anuală sau online, brandul e-Finance a rămas „pandantul” revistei „Piaţa Financiară”,
completând cu atenţie informaţia globală cu noutăţi absolut necesare din zona soluţiilor tehnologice
şi comunicaţiilor, aplicate preponderent în domeniul f  inanciar-bancar. 

Pe 25 ianuarie 2018, la Hotelul ramada north, ora 18.00, ne reunim din nou să aflăm care sunt,
după o atentă analiză, merituoşii anului 2017 în zona de proiecte noi, parteneriate, produse, servicii,
inovaţii, iniţative, impact etc.

În buna tradiţie a ediţiilor anterioare, premiile decernate pentru cele patru mari domenii
monitorizate de 15 ani de eFinance – software, hardware, comunicaţii şi securitate – vor fi ulterior
reflectate pe larg în ediţia Anuarului eFinance 2018, ce va fi publicat posteveniment.

Înainte de Gala propriu-zisă a Premiilor e-Finance, vom încerca să evidenţiem cele mai recente
ameninţări şi soluţii de protecţie a sistemului financiar-bancar în faţa criminalităţii informatice, care
proliferează la cote fără precedent.

Recent, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, declara: “Trebuie să fim conștienți că, în contextul
ultimelor valuri de atacuri cibernetice, mulți vorbesc despre un adevărat război cibernetic în
desfășurare, în părți ale lumii, nu este exclusă apariția unei crize pe plan global greu de preconizat,
greu de prevăzut, greu de întrevăzut, cu impact și în țara noastră”.

“Banca Națională a României depune eforturi împreună cu autoritățile statului pentru a face față
atacurilor cibernetice potențiale. Abordarea noastră este că trebuie să ne dezvoltăm și sistemele
noastre interne de protecție, dar cel mai bine este să cooperăm cu autoritățile statului specializate.
Chestiunile acestea sunt de o complexitate crescândă și cred că nicio bancă centrală nu poate să le
facă față singură”, a mai declarat Isărescu. 
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Ă: 18.00 – 18.30 – ÎnreGiStrAreA invitAţilor / WelCoMe CHAMPAGne

18.30 – 18. 35 - Cuvânt de bun venit Al GAzdei eveniMentului

18.35 – 18.45 - Cuvânt keynote SPeAker 

Marius bostan, Om de afaceri, Inițiator al RePatriot, Fost Ministru al Comunicațiilor și pentru
Societatea Informațională

18.45 – 20.00 – MASă rotundă

„Securizarea tranzacţiilor financiare – un pod prea îndepărtat?”
Moderator: Cristian Pavel, editor general eFinance, senior editor Piaţa Financiară 

20.00 – 20.30 - FeStivitAteA de deCernAre A PreMiilor GAlei eFinAnCe 

20.30 – 20.45 - PrezentAre vinuri

Crama oprișor – somelier Mihai vișoiu

20.45 – Cină În AMeriCAn lounGe

Vom deschide seara ascultând punctul de vedere al unui keynote-speaker-surpriză, care  va vorbi onoraţilor
oaspeţi pe tema:

„Securizarea tranzacţiilor financiare – un pod prea îndepărtat?”

Apoi, vom găzdui o scurtă dezbatere pe marginea acestui subiect în următoarea formulă propusă:

Moderator: Cristian Pavel, editor general eFinance.ro, senior editor Piaţa Financiară

răzvan C. Grigorescu, CISO, CEC Bank

Claudiu Chiriţă, Manager, Dispute Advisory & Investigation Services, PwC 

liviu Arsene, Senior eThreat Analyst, Bitdefender 

Mircea Grigoraș, director general adjunct al Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate
Cibernetica CERT.RO

Dezbaterea respectivă va fi urmată de sesiunea de decernare a Premiilor eFinance, iar seara se va încheia cu
o cină festivă în restaurantul hotelului.
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