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Rezumat 
 
Teza de abilitare „Securitate cibernetică avansată aplicată în sisteme eterogene complexe: IoT – 
Internetul Lucrurilor, dispozitive mobile/embedded, blockchain, robotică, sisteme de calcul 
distribuite/Cloud/Fog și platforme de inteligență artificială de la modele arhitecturale la criptografie 
post-cuantică” conține secțiuni care se concentrează pe următoarele patru direcții majore: 

§ IoT – Internetul Lucrurilor, Sistem de operare și dispozitive embedded, Robotică. 
§ Platforme criptografice de tip Blockchain și PQC – Criptografie post-cuantică. 
§ Inteligență artificială și învățare automată aprofundată. 
§ Cloud și procesare Edge/Fog. 

 
Dispozitivele IoT, serviciile Cloud, soluțiile și platformele Blockchain produc o foarte multe date într-
un interval scurt de timp. Aceste date pot fi procesate cu algoritmi specifici și cu ajutorul Inteligenței 
Artificiale pentru analiză predictivă și inteligența afacerilor. Uneori, merită să existe inteligența și 
procesarea inferențelor direct pe dispozitivele de la periferia sistemelor informatice, pentru a crește 
viteza de decizie în anumite cazuri de utilizare. Toate aceste date și informații trebuie protejate cu 
criptografie computațională, algoritmi, metode, tehnici și implementările specifice securității 
cibernetice. 
Domeniul securității cibernetice este transversal și implică securitatea fiecărui nod și actor din 
arhitectură, precum și securitatea comunicațiilor între noduri. Nu există securitate reală doar în 
software (de exemplu, OpenSSL, Java Crypto Architecture) sau doar în hardware. Acest pachet 
complex de măsuri de securitate necesită combinarea de hardware și software împreună cu politici 
de securitate organizațională și cu faptul că dezvoltatorii și proiectanții sunt instruiți și conștienți de 
detaliile tehnice ale sistemelor din Tehnologia Informației (TIC), care urmează a fi 
securizate/protejate. Fiecare nod are un set specific de procesoare/MCU și controlere cu sistem(e) de 
operare specific(e) sau cel puțin un nivel software de abstractizare hardware, plus tipuri specifice de 
sisteme de fișiere, format de executabile și politici de securitate, deci constrângeri specifice securității 
informatice/cibernetice. 
Întotdeauna, pentru securitatea nodurilor și comunicațiile în rețea, este necesară combinația între 
software și hardware certificat (de exemplu, CC- Common Criteria sau FIPS), combinație rezistentă la 
atacuri informatice și bombe logice, malware, viruși, etc. 
In plus, costul securității trebuie dimensionat în concordanță cu rentabilitatea investițiilor si protecția 
reala cerută de sistemele informatice. O soluție IT nu va avea o protecție reală de securitate în Cloud, 
fără politici de securitate cibernetică implementate și certificate complet, împreună cu conștientizarea 
și instruirea continuă a persoanelor implicate în materie de securitate informatică, soluții software și 
instrumente (de exemplu, sisteme antivirus, IDS/IPS – Sisteme de detectare a intruziunilor/Sisteme de 
prevenire a intruziunilor, firewall-uri, HSM – Modulul de securitate hardware, etc.). Pe dispozitivele 
de la periferia unei soluții informatice complexe, nu există securitate reală, dacă nu se utilizează 
software dedicat care rulează în SE – Secure Element sau cel puțin în TEE – Trusted Execution 
Environments. Securitatea cibernetică se bazează în mai multe segmente pe utilizarea algoritmilor 
criptografici, care implică funcții de dispersie, semnături digitale, algoritmi de criptare și decriptare cu 
chei asimetrice și simetrice, pentru a asigura servicii precum: identitate, non-repudiere, 
confidențialitate și integritate. Algoritmii criptografici computaționali trebuie să fie validați de 
ecosistemul academic, de entități internaționale și de comunitate (de exemplu: NIST, BSI, ISO, 
GSMA/3GPP etc.) și trebuie să fie certificați pentru a fi fiabili la diferite atacuri criptologice efectuate 
cu super calculatoare in infrastructuri de tip Cloud/Fog și calculatoare cuantice. Acesta este motivul 
pentru care, de exemplu, NIST organizează runde de selecție pentru algoritmii criptografici în această 
eră a PQC – Criptografie post-cuantum. De asemenea, abordările din cadrul securității cibernetice sunt 
complexe și interdisciplinare, ceea ce implică cunoștințe în matematică aplicată, criptografie 
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computațională, informatică, electronică, protocoale de comunicare, standardizări, dezvoltare 
software/programare, calcul cuantic etc. 

In cele patru secțiuni ale tezei (IoT/Embedded/Robotics; Blockchain; A.I. & Cloud/Edge 
Computing), există capitole care conțin articole (maxim 10) deja publicate în calitate de autor/co-autor 
în limba engleză de către autorul tezei în jurnale și conferințe internaționale, conform legii de la nivelul 
anului curent (2022), iar pe cale de consecință, teza are următoarea structură: 

§ Capitolul 2 - "Elemente de securitate în IoT – Internetul Lucrurilor si dispozitive embedded" 
include trei articole, cate unul pentru fiecare secțiune: 

o Prima secțiune este o lucrare științifică care prezintă importanța securității la nivel 
de nod/gateway IoT. Este prezentat un atac de tip „direct & invers shell” implementat 
pentru un nod/gateway IoT și modalități de protecție împotriva acestui tip de atac. 
De asemenea, sunt evidențiate standarde de securitate cibernetică IoT care sunt 
aplicate în industria IoT, deși aceasta este foarte fragmentată (Cristian Toma, Boja C., 
Popa M., Doinea M., Ciurea C., “Viruses, Exploits, Malware and Security Issues on IoT 
Devices”, Springer LNCS 13195, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-17510-
7_22). 

o Secțiunea a doua este o lucrare științifică publicată într-un jurnal indexat și este o 
cercetare aplicată pentru monitorizarea calității aerului și a poluării în București, 
România. In lucrare este prezentată o soluție IoT cu rezultate practice, ce poate fi 
reutilizată în orice localitate (Cristian Toma, Alexandru A., Popa M., Zamfiroiu A., "IoT 
Solution for Smart Cities’ Pollution Monitoring and the Security Challenges", Sensors 
2019, no. 15: 3401, DOI: https://doi.org/10.3390/s19153401).  

o Secțiunea a treia este o lucrare științifică publicată într-un jurnal indexat care 
prezintă cum un vehicul ar putea expune date sensitive prin analiza mesajelor 
CANBus și care sunt cele mai bune practici pentru evitarea unor astfel de expuneri 
(Popa, M., Toma, C., Boja. C., Zamfiroiu, A., “Privacy and Security in Connected 
Vehicles Ecosystems”, Informatica Economica Journal, vol. 21, no. 4/2017, pp. 29-40, 
ISSN 1453-1305, DOI: http://dx.doi.org/10.12948/issn14531305/21.4.2017.03)  

§ Capitolul 3 - "Securitate cibernetică în platforme de tip Blockchain și implicații ale criptografiei 
post-cuantice PQC " include două articole științifice, cate unul în fiecare secțiune: 

o Această secțiune este un articol științific ce evidențiază o cercetare aplicată cu privire 
la analiza și implementarea unui sistem securizat de vot electronic cu anonimitate 
garantată, ce se bazează pe tehnologia Blockchain, aplicații descentralizate D-App 
(Decentralized Applications) și contracte inteligente. Pentru această soluție sunt 
utilizate două nivele de procesare – primul nivel este responsabil cu generarea 
codurilor/token-ilor (e-VUID) unice prin utilizarea semnăturilor digitale oarbe, iar al 
doilea nivel este responsabil de utilizarea tehnologiei Blockchain Ethereum pentru a 
asigura anonimitate, confidențialitate și integritate a votului electronic (Cristian 
Toma, Popa M., Boja C., Ciurea C., Doinea M., 2022. "Secure and Anonymous Voting 
D-App with IoT Embedded Device Using Blockchain Technology", Electronics 11, no. 
12: 1895. DOI: https://doi.org/10.3390/electronics11121895). 

o Această secțiune adresează o variantă alternativă de implementare a 
managementului  fluxului de producție prin utilizarea de soluție Blockchain Ethereum 
cu contracte inteligente pentru a avea o colaborare sigură și fiabilă între toți actorii 
implicați: furnizorii de  materiale, producătorii de produse, transportatori și clienți în 
diverse scenarii și cazuri de utilizare (Cristian Toma, Talpiga, B., Boja, C., Popa, M., 
Iancu, B., Zurini, M., “Secure IoT Supply Chain Management Solution Using Blockchain 
and Smart Contracts Technology”, SECITC 2018, Springer LNCS 11359, DOI: 
https://doi.org/10.1007/978-3-030-12942-2_22). 

§ Capitolul 4 - "Inteligența artificială și învățare automată aprofundată pentru sisteme robotice 
și dispozitive de tip Edge " include alte două articole importante: 
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o Această secțiune conține un articol de tip sinteză cu privire la procesul de antrenare 
a unei rețele neuronale artificiale in Cloud, dar a instalării și a inferenței pe un 
dispozitiv de tip Edge pentru detecția unor elemente specifice într-o imagine, sunet 
sau clip video (Cristian Toma, Popa M., Doinea M., “A.I. Neural Networks Inference 
into the IoT Embedded Devices using TinyML for Pattern Detection within a Security 
System”, Proceedings IE 2020, DOI: http://dx.doi.org/10.24818/ie2020.01.03). 

o Această secțiune include un articol științific ce prezintă o cercetare despre 
modalitatea de a controla un robot prin teleoperare  pentru a-i permite accesul în 
zone inaccesibile sau periculoase omului, astfel încât să detecteze scurgerile de gaz 
sau obstacole dintr-un mediu ostil. Pentru implementarea cu UAV-drone, este utilizat 
OpenPose si rețele neuronale pe dispozitive de tip Edge pentru supravegherea unor 
suprafețe teritoriale nesigure (Cristian Toma, Popa M., Iancu B., Doinea M., Pascu A., 
F. Dutescu, "Edge Machine Learning for the Automated Decision and Visual 
Computing of the Robots, IoT Embedded Devices or UAV-Drones", Electronics 11, no. 
21: 3507. DOI: https://doi.org/10.3390/electronics11213507). 

§ Capitolul 5 - "Modele arhitecturale pentru autentificare și securitate în sisteme distribuite – 
cu procesare de tip Cloud, Edge/Fog aplicate în Internet și sisteme educaționale" prezintă trei 
secțiuni după cum urmează: 

o Prima secțiune a acestui capitol este un articol de dezvăluie standardele FIDO 
utilizate pentru autentificare fără parola ca prim factor sau factor secundar de 
identificare pentru accesul serviciilor in Internet prin biometrie sau prezență utilizând 
elemente securizate de tip Java Card (Cristian Toma, Popa M., Doinea M., “Cloud 
Authentication Using FIDO Compliant Java Card Technology Secure Elements”, Book 
chapter, Springer Education, Research and Business Technologies. Smart Innovation, 
Systems and Technologies, vol 276. Singapore 2022, DOI: 
https://doi.org/10.1007/978-981-16-8866-9_6). 

o A doua secțiune a acestui capitol prezintă un articol în care sunt analizate diverse 
modele comportamentale ale studenților, precum frecvența de apăsare a tastelor, 
astfel încât să poată fi utilizate pentru implementarea unui model de evaluare sigur 
si corect într-un sistem informatic educațional (Zamfiroiu A., Constantinescu D., 
Zurini M., Cristian Toma, “Secure Learning Management System Based on User 
Behavior”, 2020, Applied Sciences 10, no. 21: 7730, DOI: 
https://www.mdpi.com/2076-3417/10/21/7730). 

o Ultima secțiune conține un articol ce prezintă un model analitic de analiză 
comportamentală a comportamentului studenților pe parcursul activităților 
didactice si evaluărilor online (ex. din perioada pandemiei) - (Zamfiroiu A., Sharma R., 
Constantinescu D., Pana M., Cristian Toma, “Using Learning Analytics for Analyzing 
Students’ Behavior in Online Learning”, September 2022, Studies in Informatics and 
Control, no. 31(3), pp. 63-74, DOI: https://doi.org/10.24846/v31i3y202206). 

 
Toate rezultatele cercetării din lista anterioară sunt aplicate în diverse domenii precum: e-

democrație/vot electronic, monitorizarea calității aerului și a poluării, roboți pentru accesul în zone 
inaccesibile omului, supraveghere de securitate cu drone, managementul fluxurilor de aprovizionare 
(SCM – Supply Chain Management), sisteme de tip educațional/e-learning, autentificare în Internet și 
Cloud fără parolă și prin validare biometrică, pentru a îmbunătăți viața oamenilor și procesele de 
afaceri. 

 Această cercetare și abordările implementate implică subiecte inovatoare și interdisciplinare 
pentru mediul academic. Toate aceste elemente expuse reprezintă un model colaborativ pentru a 
construi cercetare aplicată interdisciplinară complexă cu echipe ce conțin cercetători cu abilități, 
experiențe și cunoștințe diferite. În lumea academică, aceste activități interdisciplinare se dezvoltă în 
jurul mai multor direcții majore interconectate, după cum urmează: 
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§ didactic, care presupune îmbunătățirea competențelor studenților prin transferul tehnologic 
de la profesori/mentori/tutori către studenți și îmbunătățirea metodelor de evaluare, testare 
și examinare, care trebuie să asigure un mediu corect, sănătos și meritocratic. Aceste 
elemente sunt completate de evenimente și activități care vizează îmbunătățirea și 
actualizarea continuă a subiectelor, pe lângă noi metode de predare și evaluare bazate pe 
noile tehnologii. 

§ cercetare, care presupune utilizarea diferitelor modele, tehnici și metode din știință și 
formalism matematic împreună cu cunoștințe interdisciplinare pentru validarea ipotezelor 
științifice cu fapte și rezultate din prelucrarea unor volume mari de date, din diverse surse. 

§ diseminare, care presupune publicarea de materiale științifice ca urmare a activităților 
didactice și/sau de cercetare în care sunt implicați profesori, studenți și 
specialiști/cercetători/reprezentanți ai industriei atunci când este posibil. Diseminarea are 
diverse tipuri de rezultate precum: prezentări în cadrul conferințelor, articole pentru 
conferințe/evenimente, lucrări științifice publicate în reviste, jurnale, cărți sau colecție de 
exerciții și prezentări, precum și lucrări de licență și disertație. 

§ industrie, care presupune transferul tehnologic de la mediul academic către companii și invers 
pentru abordări creative autentice. 

 
Dinamica TIC (Tehnologii Informației și Comunicațiilor) crește în fiecare an, iar soluțiile, 

platformele, instrumentele și cunoștințele sunt îmbunătățite în mod continuu cu viteză mare în 
comparație cu alte domenii. Prin urmare, specialiștii, cercetătorii, profesorii și studenții ar trebui să 
investească efort pentru adoptarea și înțelegerea noilor tehnologii și a rezultatelor științifice. Acest 
dinamism este abordat prin utilizarea noilor tehnologii și platforme care sunt integrate cu dispozitive 
și servicii electronice inteligente în viața de zi cu zi, dar uneori necesită o colaborare interdisciplinară 
între diferiți actori din ecosistemul TIC, pentru a depăși provocările. Uneori, în TIC (de exemplu, IoT – 
Internetul Lucrurilor sau Cloud) volumul de date este uriaș și necesită colectarea/prelucrarea datelor 
în timp real, iar aceste procese trebuie abordate prin colaborarea între medii dedicate virtualizate sau 
ne-virtualizate construite din hardware. și împreună cu software de înaltă performanță și reziliența, 
pentru a îndeplini cerințele tehnice și economice. 
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