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Adresată: Domnului Sebastian-Ioan Burduja, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării 
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Circumscripţia electorală: 35, Suceava 
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Obiectul întrebării: atac cibernetic asupra aeroportului din Suceava 

 

Domnule Ministru, 

   

 Săptămâna trecută aeroportul din Suceava a fost vizat de un atac cibernetic, la 

fel ca multe alte aeroporturi din România. Atacul a fost realizat de către gruparea de 

hackeri ruși, Killnet, care au reușit să atace siteurile administrației centrale și ale 

principalelor partide politice din țară.  

Atacul de săptămâna trecută nu a generat pierderi de date, dar a reușit pentru câteva 

ore să blocheze buna funcționare a siteului. Deși situația nu a creat mari probleme în 

ceea ce privește modul de funcționare a aeroportului, trebuie să ținem cont că aceste 

atacuri cibernetice pot afecta, în timp, infrastructura critică a țării noastre: de la 

alimentarea cu energie electrică, apă, transport public până la principalele bănci care 

activează pe piața românească. Nu îmi doresc să văd că următorul atac cibernetic va 

bloca întreaga activitate a aeroportului din Suceava, care în prezent este considerat al 

cincelea aeroport, ca importanță, la nivel național.     

 Realizarea acestor atacuri cibernetice asupra României, coincide cu perioada în care 

Rusia a schimbat strategia de ocupare a Ucrainei, prin renunțarea la frontul de nord și 

concentrarea pe cel din sud. Atacul vine la o săptămână după incidentele de la Tiraspol, 

pe teritoriul Republicii Moldova și încearcă să fie un mod de atac al Rusiei la adresa 

țărilor membre NATO. Până la acest atac, Rusia a comentat de două ori România în 
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legătură cu ajutorul acordat  Ucrainei: prin faptul că își pune la dispoziție aeroporturile 

pentru a oferi sprijin aviației civile ucrainiene.  

Comentariile Rusiei nu trebuie să fie privite ca o amenințare majoră la securitatea 

României, însă trebuie să remarcăm că acesta este primul atac la adresa țării noastre de 

la începutul războiului din Ucraina și, deși suntem o țară membră NATO și UE, trebuie 

să luăm măsurile necesare astfel încât un nou atac cibernetic să nu mai fie posibil. Cred 

că investițiile care urmează să fie realizate prin intermediul PNRR vor ajuta țara noastră 

să-și întărească securitatea cibernetică și astfel să oferim cetățenilor siguranța datelor 

personale și a tranzacțiilor economice pe care doresc să le realizeze.  

  Având în vedere cele enumerate mai sus, vă rog să-mi precizați care sunt măsurile pe 

care le aveți în vedere pentru prevenirea unor noi atacuri cibernetice la adresa 

aeroporturilor din România?   

 

Solicit răspuns scris.  

 

Vă mulţumesc! 

 

Cu deosebită consideraţie, 

Deputat Vlad Popescu Piedone 




