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În data de 30 mai 2018, un reprezentant al Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”,
domnul comisar de poliție conf.univ.dr. Ioan-Cosmin MIHAI, directorul Departamentului de Științe
Comportamentale din cadrul Facultății de Poliție, a participat la dezbaterea intitulată „Viitorul digital
al Europei”, găzduită de Senatului României.

Evenimentul are ca obiectiv consolidarea priorităților sectorului digital, în contextul pregătirii
și exercitării Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene, deținută de România în perioada
ianuarie-iunie 2019, respectiv în contextul formulării unei noi Agende Europene Digitale post 2020
și a bugetului aferent.
„Viitorul Digital al Europei” este primul din seria de evenimente organizate sub umbrela
„Lideri în Revoluția Digitală” – o inițiativă ce vizează abordarea strategică a domeniului digital,
înainte, în timpul dar și după Președinția României la Consiliul UE, conectând dezbaterile naționale,
europene și globale – printr-o abordare multi-actor, bazându-se pe expertiza națională și creând
sinergii cu inițiativele europene, dezbaterile urmând a fi continuate în toamna lui 2018, în mai multe
orașe din România, dar și în alte instituții europene.

Domnul conf.dr.ing. Ioan-Cosmin MIHAI, în calitate de coordonator al studiului „Provocări
actuale în domeniul securității cibernetice. Impact și contribuția României în domeniu”, elaborat sub
egida Institutului European din România, a prezentat contribuția României la nivel european în
domeniul securității cibernetice.

În contextul unor dezbateri europene și globale din ce în ce mai accentuate cu privire la viitorul
digital și impactul evoluțiilor tehnologice, consolidarea acestor teme pe agenda Uniunii Europene și
a Președinției Consiliului, devine cu atât mai importantă, atât pentru a asigura competitivitatea UE în
raport cu marile economii globale, cât și pentru a garanta oportunități egale pentru toți cetățenii și
actorii implicați.
Totodată, momentul strategic al Președinției române a Consiliului UE, dar și mandatul
întregului trio România-Finlanda-Croația în definirea viziunii UE post 2020, creează premisele unei
poziționări strategice a României ca centru regional de expertiză în domeniul digital, construind astfel
pe expertiza recunoscută în formarea specialiștilor IT&C sau securitate cibernetică și accentuând
contribuția națională la agenda europeană.

