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5. Alte informații: Comunicarea a fost prezentată în paralel cu o propunere de directivă privind 

măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în Uniune (Directiva NIS revizuită 

sau „NIS 2”) și o propunere de directivă privind reziliența entităților critice. Propunerile acoperă o 

gamă largă de sectoare și vizează abordarea, într-un mod coerent și complementar, a riscurilor 

actuale și viitoare din mediul online și offline, de la atacuri cibernetice la criminalitate sau dezastre 

naturale. 

6. Stadiul actual/Evoluții viitoare:  

- Parlamentul European: comisie competentă pentru raport - Comisia pentru industrii, 

cercetare și energie (ITRE); comisie sesizată pentru aviz – Comisia pentru afaceri externe (AFET), 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorului (IMCO), Comisia pentru libertăți civile, 

justiție și afaceri interne (LIBE). 

 

1. CONTEXT 

 

Securitatea cibernetică este una dintre prioritățile  Comisiei Europene, fiind reflectată și în bugetul pe 

termen lung al UE aferent perioadei 2021-2027, deoarece atacurile cibernetice și criminalitatea 

informatică sunt tot mai numeroase și mai sofisticate în întreaga Europă. Se preconizează că această 

tendință va continua să crească, date fiind previziunile conform cărora 22,3 miliarde de dispozitive la 

nivel mondial vor fi conectate la internetul obiectelor până în 2024. La acest flagel se adaugă 

criminalitatea informatică prin care infracțiunile comune sunt facilitate de mijloace informatice. De 

aceea, în cadrul Europolului a fost creat un centru european specializat de combatere a criminalității 

informatice, pentru a ajuta țările UE să ancheteze infracțiunile online și să dezmembreze rețelele 

infracționale. De asemenea, a fost instituită și o platforma multidisciplinară europeană împotriva 

amenințărilor infracționale (EMPACT), sub comanda statelor membre ale UE având ca scop 

identificarea, prioritizarea și abordarea amenințărilor reprezentate de criminalitatea organizată 

internațională.  

Având în vedere aceste provocări în materie de securitate cibernetică, UE acționează pe mai multe 

fronturi, având ca scop sporirea rezilienței cibernetice, combaterea criminalității informatice, 

stimularea diplomației cibernetice, consolidarea apărării cibernetice, stimularea cercetării și inovării și 

protejarea infrastructurii critice.  

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/JOIN_2020_18_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/696976
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/15122020_proposal_directive_resilience_critical_entities_com-2020-829_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/home.html
https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-cybercrime-centre-ec3
https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-cybercrime-centre-ec3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32013L0040
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32013L0040
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În cadrul programului Europa digitală, UE s-a angajat să sprijine cercetarea, inovarea și infrastructura 

în materie de securitate cibernetică, apărarea cibernetică și industria securității cibernetice din UE.  

Principalele documente  strategice ale UE în acest domeniu se referă la conturarea viitorului digital al 

Europei, la o uniune a securității, pentru securitatea cibernetică (2013, revizuită în 2017) sau la o 

agendă europeană  privind securitatea pentru perioada 2015-2020. 

Printre măsurile care au caracter legislative adoptate recent la nivelul Uniunii Europene menționăm: 

 Regulamentul privind securitatea cibernetică (din 2019) care a introdus un sistem de certificare 

la nivelul UE,  a prevăzut un mandat nou, mai solid, pentru Agenția UE pentru Securitate Cibernetică, 

a introdus cadru unic de certificare la nivelul UE pentru a se asigura standarde ridicate de securitate 

cibernetică pentru produsele, serviciile și procesele TIC; 

 Directiva privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (2016; în 2020 Comisia 

Europeană a prezentat o propunere revizuită; în prezent se află în dezbatere șa Consiliul UE) are rolul 

de a spori cooperarea dintre statele membre cu privire la asigurarea securității cibernetice. Prin 

intermediul acesteia au fost instituite obligații de securitate pentru operatorii de servicii esențiale (în 

sectoare critice precum energia, transporturile, sănătatea și finanțele) și pentru prestatorii de servicii 

digitale (piețele online, motoarele de căutare și serviciile de cloud); 

Pornind de la Strategia de securitate cibernetică a UE din 2013, UE a elaborat o politică 

cibernetică coerentă și holistică pe plan internațional, promovând un spațiu cibernetic global, deschis, 

stabil și sigur, ghidat de valorile fundamentale ale UE și întemeiat pe statul de drept. Evoluțiile recente 

au arătat că UE a înregistrat progrese semnificative și în ceea ce privește cooperarea în domeniul 

apărării cibernetice, inclusiv la nivelul capabilităților de apărare cibernetică, în special prin intermediul 

cadrului său de politici pentru apărarea cibernetică, precum și în contextul cooperării structurate 

permanente și al activității Agenției Europene de Apărare.  

În contextul pandemiei de COVID-19 au fost expuse vulnerabilitățile extinse în fața atacurilor 

cibernetice cu care se confruntă statele membre, motiv pentru care în cadrul Planului de redresare 

pentru Europa au fost prevăzute investiții suplimentare pentru consolidarea securității cibernetice.  

 

2. Prezentarea comunicării 

2.1. Obiectivul general 

 

Comunicarea urmărește ca Uniunea Europeană să se afirme ca lider în materie de norme și standarde 

internaționale în spațiul cibernetic și să consolideze cooperarea cu partenerii din întreaga lume pentru 

a promova un spațiu cibernetic mondial, deschis, stabil și sigur, bazat pe statul de drept, drepturile 

omului, libertățile fundamentale și valorile democratice. Strategia are ca scop consolidarea rezilienței 

Europei la amenințările cibernetice și de a asigura faptul că toți cetățenii și toate întreprinderile pot 

beneficia pe deplin de servicii și instrumente digitale fiabile și de încredere.  

 

2.2. Obiectivele specifice  

 

Comunicarea urmărește să asigure un internet mondial și deschis și prevede garanții menite nu numai 

să asigure securitatea, ci și să protejeze valorile europene și drepturile fundamentale ale tuturor. Astfel, 

se are în vedere îmbunătățirea setului de instrumente privind diplomația cibernetică și intensificarea 

eforturilor pentru consolidarea capacităților cibernetice în țările terțe prin elaborarea unei agende a UE 

privind consolidarea capacităților cibernetice externe.  

 

2.3. Principalele măsuri propuse  

 

Strategia cuprinde propuneri concrete de inițiative în materie de reglementare, de investiții și de 

politică. Comisia Europeană are în vedere: 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/europe-investing-digital-digital-europe-programme
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2406
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0605&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52013JC0001
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/RO/1-2015-185-RO-F1-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/881/oj
https://www.enisa.europa.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-cybersecurity-certification-framework
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/revised-directive-security-network-and-information-systems-nis2
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro
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 reformarea normelor privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice în cadrul unei 

Directive privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în Uniune (Directiva 

NIS revizuită sau „NIS 2”), cu scopul de a întări reziliența cibernetică a sectoarelor publice și private 

critice;  

 lansarea la nivelul întregii UE a unei rețele de centre de operațiuni de securitate, bazată pe 

inteligența artificială (IA), care să constituie un adevărat „scut de securitate cibernetică” pentru UE, 

capabil să detecteze semnele unui atac cibernetic suficient de devreme și să permită luarea de acțiuni 

proactive înainte de producerea unor daune; 

 acordarea unui sprijin specific întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) în cadrul centrelor de 

inovare digitală; 

 depunerea unor eforturi sporite de perfecționare a competențelor forței de muncă, de atragere 

și de menținere a persoanelor celor mai talentate în materie de securitate cibernetică; 

  realizarea de investiții în cercetare și inovare deschise, competitive și bazate pe excelență.   

 crearea unei noi unități comune de securitate cibernetică, care să consolideze cooperarea dintre 

organismele UE și autoritățile statelor membre responsabile de prevenirea și descurajarea atacurilor 

cibernetice și de răspunsul la acestea, inclusiv comunitatea civilă, autoritățile de aplicare a legii, mediul 

diplomatic și entitățile de apărare cibernetică; 

  consolidarea cooperării în domeniul apărării cibernetice și a dezvoltării capabilități de apărare 

cibernetică de ultimă generație pentru aceasta; se va avea în vedere activitatea Agenției Europene de 

Apărare și se vor încuraja statele membre să utilizeze pe deplin cooperarea structurată permanentă 

și Fondul european de apărare; 

 consolidarea capacităților industriale și tehnologice ale UE în materie de securitate cibernetică; 

 se încurajează statele membre să finalizeze implementarea setului de instrumente al UE în 

materie de 5G; 

 

3. Poziții și lucrări ale instituțiilor UE și ale statelor membre  

 

3.1. Instituții ale UE 

3.1.1. Consiliul Uniunii Europene 

 La reuniunea organizată la 15 decembrie 2020, au fost adoptate concluzii prin care s-a solicitat 

consolidarea rezilienței și contracararea amenințărilor hibride, inclusiv a dezinformării, în contextul 

pandemiei de COVID-19.  

 La 11 decembrie 2020, negociatorii Consiliului și ai Parlamentului European au ajuns la un 

acord provizoriu cu privire la o propunere de înființare a Centrului de competențe european industrial, 

tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a unei rețele de centre naționale de 

coordonare; sediul a fost stabilit la București. 

 La 2 decembrie 2020, au fost adoptate concluzii subliniază că este important să fie evaluată 

necesitatea unei legislații orizontale pe termen lung pentru a aborda toate aspectele relevante ale 

securității cibernetice a dispozitivelor conectate, cum ar fi disponibilitatea, integritatea și 

confidențialitatea. 

 La 30 iulie 2020, au fost impuse primele măsuri restrictive împotriva a șase persoane și trei 

entități răspunzătoare de diferite atacuri cibernetice sau implicate în acestea. Sancțiunile impuse 

includ o interdicție de călătorie și o înghețare a activelor, iar persoanelor și entităților din UE li se 

interzice să pună fonduri la dispoziția celor incluse pe listă. 

 La 9 iunie 2020, ai fost adoptate concluzii privind conturarea viitorului digital al Europei. 

 

3.1.2. Consiliul European 

 

 La reuniunea care a avut loc între 1 și 2 octombrie 2020, liderii UE au solicitat sporirea 

capacității UE de a se proteja împotriva amenințărilor cibernetice, de a oferi un mediu de comunicare 

securizat, în special prin intermediul criptării cuantice, și de a asigura accesul la date în scopuri 

judiciare și de asigurare a respectării legii. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-innovation-hubs
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-innovation-hubs
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_2319
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/secure-5g-deployment-eu-implementing-eu-toolbox-communication-commission
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/secure-5g-deployment-eu-implementing-eu-toolbox-communication-commission
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/12/15/council-calls-for-strengthening-resilience-and-countering-hybrid-threats-including-disinformation-in-the-context-of-the-covid-19-pandemic/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/12/11/new-cybersecurity-competence-centre-and-network-informal-agreement-with-the-european-parliament/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/cybersecurity/seat-selection-cybersecurity-centre/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/12/02/cybersecurity-of-connected-devices-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/07/30/eu-imposes-the-first-ever-sanctions-against-cyber-attacks/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/06/09/shaping-europe-s-digital-future-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2020/10/01-02/
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 La reuniunea care a fost organizată la 18 octombrie 2018,  liderii europeni au discutat despre 

atacurile cibernetice împotriva Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) de la Haga 

și  au solicitat consolidarea mijloacelor de descurajare, a rezilienței și a reacției UE față de 

amenințările hibride, cibernetice, precum și față de cele chimice, biologice, radiologice și nucleare 

(CBRN), adoptând și concluzii în acest sens. 

 

3.1.3. Comitetul economic și social european 

 

În avizul privind „Conturarea viitorului digital al Europei”, CESE susține o cale europeană 

către digitalizare, valorificându-se oportunitățile economice și protejându-se, în același timp, datele 

cetățenilor pentru a garanta respectarea dreptului la viața privată și la autodeterminare. De asemenea,  

atrage atenția că documentul Comisiei Europene nu a acoperit partea referitoare la dezvoltarea 

serviciilor publice digitale în vederea viitorului digital, în special având în vedere faptul că serviciile 

de e guvernare transfrontaliere ar putea consolida piața unică (digitală) și ar putea îmbunătăți 

reglementarea și coordonarea publică. Un alt aspect evidențiat vizează aplicațiile de urmărire digitală 

(depistarea contacților) pentru a-i informa pe cetățeni că, recent, au fost în contact cu o persoană 

diagnosticată cu COVID 19. CESE regretă că inițiativa europeană pentru monitorizarea digitală a 

contacților, cunoscută sub denumirea PPPE-PT (Pan European Privacy Preserving Proximity 

Tracing), nu a avut drept rezultat un consens care să permită includerea unor aplicații standardizate 

în strategiile naționale de sănătate. 

În avizul referitor la „Implementarea rețelelor 5G în condiții de siguranță –  Punerea în aplicare 

a setului de instrumente al UE”, CESE solicită CE să monitorizeze cu strictețe progresele înregistrate 

în implementarea și utilizarea reală a 5G și solicită statelor membre să accelereze procesul și să 

asigure o implementare responsabilă. CESE consideră că este vital să se evalueze profilul de risc al 

furnizorilor și să se aplice restricții relevante pentru furnizorii considerați a fi cu risc ridicat. 

3.2. State membre ale UE 

Documentul prin care este propusă strategia este examinat de către Belgia, România (Camera 

Deputaților) și Slovacia (cf. IPEX) 

 

4. Alte poziții și lucrări relevante – rapoarte și studii 

 

 Studiu- Securitatea cibernetică – provocări și perspective în educație (2020) 

 Studiu - AI cybersecurity challenges - Threat landscape for artificial intelligence 

 Raport - Cybersecurity, our digital anchor - A European perspective 

 

5.  Aspecte privind poziția autorităților române  

 

Documentele de referință la nivel național sunt: 

 Hotărârea nr. 271/2013 pentru aprobarea Strategiei de securitate cibernetică a României și a 

Planului de acţiune la nivel naţional privind implementarea Sistemului naţional de securitate 

cibernetică stabileşte cadrul conceptual, organizatoric și de acţiune necesar asigurării securități 

cibernetice şi care vizează protecția infrastructurilor cibernetice în concordanţă cu noile concepte şi 

politici din domeniul apărării cibernetice elaborate şi adaptate la nivelul NATO şi al Uniunii 

Europene. Strategia de Securitate Cibernetică a României prevede, de asemenea, dezvoltarea 

entităților de tip CERT (structuri specializate în înțelesul art. 2 lit. a. din Hotărârea Guvernului nr. 

494/2011). 

 Hotărâre nr. 494/2011 privind înfiinţarea Centrului Naţional de răspuns la incidente de 

securitate cibernetică - CERT-RO. cu atribuții atât în cadrul sectorului public, cât şi în sectorul privat, 

instituţie care poate emite alerte şi atenţionări cu privire la activităţi premergătoare atacurilor 

cibernetice. CERT- RO este o structură independentă de expertiză şi cercetare-dezvoltare în 

domeniul protecţiei infrastructurilor cibernetice, care dispune de capacitatea necesară pentru 

prevenirea, analiza, identificarea şi reacţia la incidentele de securitate cibernetică ale sistemelor 

informatice ce asigură funcţionalităţi de utilitate publică sau asigură servicii ale societăţii 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/10/18/20181018-european-council-conslusions/
https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2020-01188-00-01-AC-TRA-RO.docx/content
https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2020-00956-00-00-AC-TRA-RO.docx/content
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/JOIN20200018.do
https://www.arasec.ro/documente/CybersecurityEDU2020-RO.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e52bf2d7-4017-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-192338790
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a5e2b2af-dab3-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-192338790
https://cert.ro/vezi/document/strategia-de-securitate-cibernetica
https://cert.ro/vezi/document/strategia-de-securitate-cibernetica
https://cert.ro/vezi/document/strategia-de-securitate-cibernetica
http://www.business24.ro/international/nato/
https://cert.ro/vezi/document/hg-494-2011-infiintare-certro
https://cert.ro/vezi/document/hg-494-2011-infiintare-certro
http://www.cert-ro.eu/
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informaționale. CERT-RO se află în coordonarea Ministerului pentru Societatea Informațională. 

CERT-RO reprezintă autoritatea competentă la nivel național responsabilă cu implementarea 

Directivei NIS. 

 Legea nr. 362/ 2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si 

sistemelor informatice stabilește cadrul juridic și instituțional, măsurile și mecanismele necesare în 

vederea asigurării unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice și a 

stimulării cooperării în domeniu, fiind (în linie cu scopul de creștere a încrederii în Piața Digitală 

Unică pe care Directiva 1148/2016 îl are) adresată în mod exclusiv operatorilor economici (publici 

sau privați) din domeniul Energie, Transporturi, Medical, Bancar, Piețe financiare, Furnizare de apă 

potabilă, Infrastructuri Digitale și celor din domeniul Motoare de căutare, Piețe online, Servicii cloud. 

Legea creează un ecosistem național de prevenire și răspuns la incidente, prin stabilirea de cerințe 

de asigurare a securității  informatice a serviciilor furnizate, cerințe de notificare a incidentelor 

survenite, mecanisme de răspuns la nivel național și de participare la răspunsul comun în cadrul 

ecosistemului european creat de Directiva NIS. Legea utilizează terminologia de „securitate 

informatică” pentru a nu aduce atingere și a permite dezvoltarea cadrului legal național de 

”securitate cibernetică” (care implică și aspectele de securitate națională și apărare). 

 

Organismele la nivel naţional cu atribuţii în domeniul securităţii cibernetice sunt: 

 

 Consiliul Suprem de Apărare a Ţării este autoritatea care coordonează la nivel strategic 

activitatea Sistemulului Naţional de Securitate Cibernetică (SNSC). 

 Mecanismul de implementare a strategiei de securitate cibernetică la nivel naţional, în plan 

proactiv/reactiv, este asigurat prin: Consiliul Operativ de Securitate Cibernetică (COSC) (a se 

vedea   Hotărârea CSAT nr. 17/2013) și Grupul de Suport Tehnic (GST) – format din reprezentanţi 

la nivel de expert din cadrul instituţiilor sistemului de securitate naţională reprezentate în cadrul 

COSC. 

 Sistemul Naţional de Alertă Cibernetică (SNAC) reprezintă principalul mijloc al SNSC destinat 

prevenirii şi contracarării activităților de natură să afecteze securitatea cibernetică. SNAC 

instituie Nivelurile de Alertă Cibernetică (NAC), pe baza evaluării procesului de Management al 

Riscurilor la adresa securităţii cibernetice a României. 

 Centrul Naţional Cyberint (CNC) din cadrul Serviciului Român de Informații informează 

operativ COSC cu privire la apariţia incidentelor cibernetice care pot aduce atingere securităţii 

naţionale şi este punct de contact pentru relaționarea cu organismele similare din străinătate, în caz 

de atac cibernetic asupra securităţii cibernetice a României. 

 

6. Surse utile 

 

 Fișă informativă privind noua strategie de securitate cibernetică a UE. 

 Fișă informativă referitoare la propunerea de Directivă privind măsuri pentru un nivel comun 

ridicat de securitate cibernetică în Uniune (Directiva NIS revizuită). 

 Fișă informativă privind securitatea cibernetică: Acțiunea externă a UE. 

  Întrebări și răspunsuri Noua strategie de securitate cibernetică a UE și noi norme menite să 

sporească reziliența entităților fizice și digitale critice. 

 Propunerea de directivă privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în 

Uniune (Directiva NIS revizuită sau „NIS 2”). 

 Propunerea de Directivă privind reziliența entităților critice (a se vedea și Anexa 1 la propunere, 

precum și evaluarea impactului și rezumatul acesteia). 

 

 

Alina I. Novac 
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