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Despre document 

Obiectivul prezentului document de informare, care nu este un raport de audit, este 
de a oferi o imagine de ansamblu asupra cadrului complex de politică al UE în 
materie de securitate cibernetică și de a identifica principalele provocări pentru 
o punere în practică eficace a politicilor în materie. Acest document acoperă 
securitatea rețelelor și a informațiilor, criminalitatea informatică, apărarea 
cibernetică și dezinformarea. Totodată, acest document va sta la baza eventualelor 
activități viitoare de audit în domeniu. 

Analiza Curții se bazează pe o examinare documentară a informațiilor accesibile 
publicului într-o serie de documente oficiale, documente de poziție și studii realizate 
de terți. Activitatea pe teren a Curții s-a desfășurat între aprilie și septembrie 2018 și 
au fost luate în considerare evoluțiile apărute până în decembrie 2018. Activitatea 
Curții a fost completată cu un sondaj realizat în rândul instituțiilor naționale de audit 
din statele membre, precum și cu interviuri realizate cu principalele părți interesate 
din instituțiile UE și cu reprezentanți ai sectorului privat. 

Provocările identificate au fost grupate în patru mari categorii: i) cadrul de politici; ii) 
finanțare și cheltuieli; iii) consolidarea rezilienței cibernetice; iv) eficacitatea 
răspunsului la incidentele de securitate cibernetică. Asigurarea unui nivel mai bun de 
securitate cibernetică în UE rămâne un imperativ. Fiecare capitol se încheie deci cu 
o serie de idei pentru reflecție mai aprofundată din partea factorilor de decizie, 
a legiuitorilor și a practicienilor. 

Curtea dorește să menționeze aici feedbackul constructiv primit de la serviciile 
Comisiei, de la Serviciul European de Acțiune Externă, de la Consiliul Uniunii 
Europene, precum și de la ENISA, Europol, Organizația Europeană de Securitate 
Cibernetică și instituțiile naționale de audit din statele membre. 
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Sinteză 
I Tehnologia deschide un întreg univers de noi oportunități, cu noi produse și servicii 
care devin parte integrantă a vieții noastre de zi cu zi. În același timp, riscul de a fi 
victima unei forme de criminalitate informatică sau a unui atac cibernetic este în 
creștere, iar impactul societal și economic al acestor fenomene devine tot mai 
important. Accelerarea recentă (începând din 2017) a eforturilor Uniunii Europene de 
consolidare a securității cibernetice și a autonomiei sale digitale intervine prin urmare 
într-un moment critic. 

II Prezentul document de informare, care nu este un raport de audit și se bazează pe 
informații aflate la dispoziția publicului, își propune să ofere o imagine de ansamblu 
asupra unui cadru complex și neuniform de politică, urmărind să identifice totodată 
principalele provocări pentru o punere în practică eficace a politicilor. Documentul 
acoperă politica UE în materie de securitate cibernetică, criminalitatea informatică și 
apărarea cibernetică și abordează, de asemenea, eforturile de combatere 
a dezinformării. Provocările identificate au fost grupate în patru mari categorii: (i) 
cadrul legislativ și de politici; (ii) finanțare și cheltuieli; (iii) consolidarea rezilienței 
cibernetice; și (iv) eficacitatea răspunsului la incidentele de securitate cibernetică. 
Fiecare capitol include o serie de teme de reflecție cu privire la provocările prezentate. 

Cadrul legislativ și de politici 

III Dezvoltarea de acțiuni aliniate la obiectivul general al strategiei UE de securitate 
cibernetică, și anume acela de a deveni cel mai sigur mediu digital din lume, reprezintă 
o provocare în condițiile în care nu există obiective măsurabile, iar datele fiabile sunt 
rare. Rezultatele sunt rareori măsurate și puține domenii de politică au fost evaluate. 
Prin urmare, o provocare majoră este aceea de a asigura o veritabilă evaluare și 
obligație de răspundere, prin trecerea la o cultură a performanței, cu practici de 
evaluare bine înrădăcinate. 

IV Cadrul legislativ rămâne incomplet. Lacunele existente în dreptul UE, precum și 
transpunerea neconsecventă a acestuia pot îngreuna valorificarea deplină 
a potențialului legislației. 

Finanțare și cheltuieli 

V Alinierea nivelurilor de investiții la obiective este dificilă: acest lucru presupune nu 
numai creșterea investițiilor totale în securitatea cibernetică (investiții care în UE sunt 
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scăzute și fragmentate), ci și amplificarea impactului, în special printr-o mai bună 
exploatare a rezultatelor obținute grație cheltuielilor consacrate cercetării, precum și 
prin asigurarea unei direcționări eficace către întreprinderile nou-înființate și prin 
finanțarea lor într-un mod care să fie de asemenea eficace. 

VI Existența unei imagini de ansamblu clare asupra cheltuielilor UE este esențială 
pentru a permite UE și statelor sale membre să cunoască lacunele care trebuie 
eliminate pentru a-și putea atinge obiectivele declarate. Întrucât nu există un buget al 
UE alocat în mod special pentru finanțarea strategiei de securitate cibernetică, nu este 
foarte clar ce bani sunt cheltuiți și în ce scop. 

VII Într-un context caracterizat de priorități politice care acordă o importanță 
accentuată securității, constrângerile legate de punerea la dispoziție a unor resurse 
adecvate pentru agențiile UE cu responsabilități în domeniul cibernetic pot constitui 
o piedică în calea realizării ambițiilor UE. Rezolvarea acestei dificultăți presupune, 
printre altele, identificarea unor modalități de atragere și de păstrare a talentelor. 

Consolidarea rezilienței cibernetice 

VIII Guvernanța în domeniul securității cibernetice prezintă numeroase deficiențe în 
sectorul public și în cel privat, atât în UE, cât și la nivel internațional. Acestea afectează 
capacitatea comunității internaționale de a face față atacurilor cibernetice și de a le 
limita, subminând totodată posibilitatea unei abordări coerente la nivelul de ansamblu 
al UE. Prin urmare, dificultatea rezidă în consolidarea guvernanței în materie de 
securitate cibernetică. 

IX În condițiile în care deficitul mondial de competențe în materie de securitate 
cibernetică este în creștere, dezvoltarea competențelor și creșterea gradului de 
conștientizare sunt aspecte esențiale în toate sectoarele și la toate nivelurile societății. 
În prezent, la nivelul UE există numai câteva standarde în domeniul formării 
profesionale, al certificării sau al evaluării riscurilor cibernetice. 

X Un climat bazat pe încredere este crucial pentru consolidarea rezilienței cibernetice 
generale. Comisia însăși a evaluat coordonarea generală ca fiind în continuare 
insuficientă. Îmbunătățirea schimbului de informații și a coordonării între sectorul 
public și cel privat rămâne o provocare. 
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Eficacitatea răspunsului la incidentele de securitate cibernetică 

XI Sistemele digitale au devenit atât de complexe încât este imposibil să fie 
împiedicat fiecare atac. Răspunsul la această provocare constă în detectarea și 
răspunsul rapid. Securitatea cibernetică nu este însă pe deplin integrată deocamdată 
în mecanismele existente ale UE de coordonare a răspunsului în caz de criză, lucru care 
poate limita capacitatea Uniunii de a reacționa la incidente cibernetice transfrontaliere 
de mare amploare. 

XII Protecția infrastructurilor și a funcțiilor societale critice este esențială. Posibila 
ingerință în procesele electorale și campaniile de dezinformare reprezintă o provocare 
majoră. 

XIII Provocările actuale prezentate de amenințările cibernetice cu care se confruntă 
UE și mediul internațional mai larg necesită un angajament continuu și o respectare 
fermă și constantă a valorilor fundamentale ale UE. 
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Introducere 
01 Tehnologia deschide un întreg univers de noi oportunități. Noi produse și servicii 
devin tot mai populare și ajung să formeze o parte integrantă din viața noastră de zi cu 
zi. Cu fiecare nouă evoluție, crește însă și dependența noastră tehnologică, ceea ce 
înseamnă că securitatea cibernetică devine tot mai importantă. Cu cât postăm mai 
multe date personale online și cu cât suntem mai conectați, cu atât suntem mai expuși 
riscului de a fi victime ale diferitor forme de criminalitate informatică sau de atac 
cibernetic. 

Ce este securitatea cibernetică? 

02 Nu există o definiție standard, universal acceptată, a securității cibernetice1. În 
mare spus, acest concept acoperă toate garanțiile și măsurile adoptate pentru a apăra 
sistemele informatice și pe utilizatorii lor împotriva accesului neautorizat, a atacurilor 
și a prejudiciilor, cu scopul de a asigura confidențialitatea, integritatea și 
disponibilitatea datelor. 

03 Securitatea cibernetică implică prevenirea sau detectarea incidentelor 
cibernetice, răspunsul la acestea și redresarea ulterioară. Incidentele pot fi provocate 
intenționat sau nu și acoperă situații foarte diverse, de exemplu de la divulgări 
accidentale de informații până la atacuri asupra întreprinderilor și a infrastructurilor 
critice, furtul de date cu caracter personal și chiar ingerințe în procesele democratice. 
Toate aceste incidente pot avea efecte negative de amploare asupra persoanelor, 
a organizațiilor și a comunităților. 

04 Așa cum este înțeles la nivelul factorilor de decizie din UE, conceptul de 
securitate cibernetică nu se limitează la securitatea rețelelor și a informațiilor, ci 
acoperă orice activitate ilegală care implică utilizarea tehnologiilor digitale în spațiul 
cibernetic. Prin urmare, acest concept poate include infracțiuni informatice precum 
lansarea de atacuri cu viruși informatici sau fraudele cu mijloace de plată fără numerar 
și poate viza atât sistemele, cât și conținutul, cum se întâmplă de exemplu în cazul 
diseminării online a materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor. De 
asemenea, securitatea cibernetică poate să acopere campaniile de dezinformare care 
urmăresc să influențeze dezbaterile pe internet, precum și acțiunile suspectate de 
ingerință în alegeri. Pe lângă aceasta, Europol consideră că există o convergență între 
criminalitatea informatică și terorism2. 
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05 Există diferiți actori – inclusiv state, grupuri infracționale și hacktiviști – care, din 
diferite motive, instigă incidente cibernetice. Efectele acestora se resimt la nivel 
național, european și chiar mondial. În același timp, natura intangibilă și în mare 
măsură fără frontiere a internetului, precum și instrumentele și tacticile utilizate 
complică adesea identificarea autorului unui atac (așa-numita „problemă a atribuirii”). 

06 Numeroasele tipuri de amenințări cibernetice pot fi clasificate în funcție de 
efectele lor asupra datelor (divulgare, modificare, distrugere sau refuzul accesului) ori 
în funcție de principiile de bază privind securitatea informațiilor care sunt încălcate, 
astfel cum se arată în figura 1 de mai jos. În caseta 1 sunt descrise o serie de exemple 
de atacuri. Pe măsură ce gradul de sofisticare al atacurilor asupra sistemelor 
informatice crește, mecanismele noastre de apărare devin mai puțin eficace3. 

Figura 1 – Tipuri de amenințări și principiile de securitate pe care acestea 
le pun în pericol 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza unui studiu al Parlamentului European4. Lacăt = securitatea 
nu este afectată; semn de exclamare = securitatea este pusă în pericol. 
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Caseta 1 

Tipuri de atacuri cibernetice 

Ori de câte ori un dispozitiv nou se conectează online sau la alte dispozitive, crește și 
așa-numita „suprafață de atac” în materie de securitate cibernetică. Dezvoltarea 
exponențială a internetului obiectelor, a tehnologiilor de tip cloud, a sistemelor de 
tip big data și a digitalizării industriei este însoțită de o creștere a expunerii 
vulnerabilităților, permițând actorilor rău-intenționați să vizeze din ce în ce mai 
multe victime. Având în vedere varietatea tipurilor de atacuri și gradul lor tot mai 
mare de sofisticare, a ține pasul cu noile evoluții este o adevărată provocare5. 

Programele malware (software rău-intenționat) sunt concepute cu scopul de 
a perturba funcționarea dispozitivelor sau a rețelelor. Acestea includ viruși, troieni, 
ransomware, viermi informatici, adware și spyware. Programele ransomware 
criptează datele, împiedicând utilizatorii să aibă acces la fișierele lor până când este 
plătită o răscumpărare, de regulă în criptomonedă, sau până când se efectuează 
o anumită acțiune. Potrivit Europol, atacurile de tip ransomware sunt predominante, 
iar numărul tipurilor de programe informatice din această categorie a explodat în 
ultimii ani. De asemenea, sunt în creștere atacurile de tip DDoS (Distributed Denial 
of Service), care urmăresc să blocheze anumite servicii sau resurse prin inundarea 
lor cu mai multe cereri decât pot fi tratate. În 2017, o treime din organizații s-au 
confruntat cu acest tip de atac6. 

Utilizatorii pot fi manipulați astfel încât să efectueze în mod neintenționat o anumită 
acțiune sau să divulge informații confidențiale. Această stratagemă poate fi utilizată 
în cazul furtului de date sau al spionajului cibernetic și este cunoscută sub 
denumirea de „inginerie socială”. Există mai multe mijloace utilizate în acest scop, 
o metodă răspândită fiind cea a phishingului: prin e-mailuri care par să provină din 
surse de încredere, utilizatorii sunt păcăliți să dezvăluie informații sau să deschidă 
linkuri care le vor infecta dispozitivele cu programe malware descărcate. Peste 
jumătate din statele membre au raportat investigații cu privire la atacuri de rețea7. 

Cele mai nefaste tipuri de amenințări par să fie însă așa-numitele „amenințări 
persistente avansate” (APT - advanced persistent threats). Este vorba de acțiuni 
sofisticate, în care atacatorii sunt angajați în activități pe termen lung de 
monitorizare și de furt de date, urmărind uneori și scopuri de distrugere. Obiectivul 
urmărit aici este ca atacatorii să rămână nedetectați cât mai mult timp posibil. 
Amenințările de tip APT sunt adesea asociate unui stat și vizează sectoare deosebit 
de sensibile, cum ar fi tehnologia, apărarea și infrastructura critică. Se estimează că 
spionajul cibernetic reprezintă cel puțin un sfert din numărul total de incidente 
cibernetice, fiind în același timp responsabil de majoritatea costurilor8. 
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Cât de gravă este problema? 

07 Din cauza lipsei de date fiabile, este dificil să se estimeze impactul unei pregătiri 
necorespunzătoare pentru atacuri cibernetice. Impactul economic al criminalității 
informatice a crescut de cinci ori între 2013 și 20179, afectând atât guvernele, cât și 
întreprinderile, indiferent de dimensiunea lor. Creșterea prevăzută a primelor de 
asigurare cibernetică, și anume de la 3 miliarde de euro în 2018 la 8,9 miliarde de euro 
în 2020, reflectă această tendință. 

08 În timp ce impactul financiar al atacurilor cibernetice continuă să crească, există 
o discrepanță alarmantă între costurile de lansare a unui atac și costurile de prevenire, 
investigare și reparare. De exemplu, pentru desfășurarea unui atac DDoS sunt 
suficienți 15 euro pe lună, în timp ce pierderile suferite de întreprinderile vizate, 
inclusiv prejudiciile aduse reputației lor, sunt considerabil mai mari10. 

09 Deși 80 % dintre întreprinderile din UE s-au confruntat cu cel puțin un incident de 
securitate cibernetică în 201611, nivelul de conștientizare a riscurilor este în continuare 
alarmant de scăzut. 69 % dintre întreprinderile din UE nu își înțeleg expunerea la 
amenințări cibernetice sau au doar o idee vagă despre aceasta12, iar 60 % nu au 
estimat niciodată pierderile financiare potențiale13. În plus, conform unui studiu la 
nivel mondial, o treime din organizații ar prefera să plătească răscumpărarea cerută de 
un hacker decât să investească în securitatea informațiilor14. 

10 Atacurile de anvergură mondială Wannacry (ransomware) și NotPetya (malware 
de ștergere) au afectat, în 2017, peste 320 000 de victime din aproximativ 150 de 
țări15. Aceste incidente au condus la o oarecare „trezire” globală în fața amenințării 
reprezentate de atacurile cibernetice, apărând un nou elan de a integra securitatea 
cibernetică în reflecția convențională cu privire la politici. Pe lângă aceasta, 86 % dintre 
cetățenii UE consideră acum că riscul de a deveni victimă a criminalității informatice 
este în creștere16. 

Acțiunile UE în domeniul securității cibernetice 

11 În 2001, UE a dobândit statut de observator în cadrul Comitetului Convenției 
Consiliului Europei privind criminalitatea informatică17 (Convenția de la Budapesta). De 
atunci, Uniunea a utilizat politici, legislație și fonduri pentru a-și îmbunătăți reziliența 
cibernetică. În contextul unui număr tot mai mare de atacuri și incidente cibernetice 
majore, activitatea s-a accelerat începând din 2013, după cum se arată în figura 2. În 
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paralel, statele membre au adoptat (și, în unele cazuri, au actualizat) primele lor 
strategii naționale în materie de securitate cibernetică. 

12 Principalii actori de la nivelul UE responsabili pentru securitatea cibernetică sunt 
descriși în caseta 2 și în anexa I. 

Caseta 2 

Care sunt actorii implicați? 

Comisia Europeană își propune să consolideze capabilitățile și cooperarea în materie 
de securitate cibernetică, să întărească poziția UE ca actor în domeniul securității 
cibernetice și să integreze această problematică în alte politici ale UE. Principalele 
direcții generale (DG) care se ocupă de politica de securitate cibernetică sunt CNECT 
(securitatea cibernetică) și HOME (criminalitatea informatică), acestea fiind 
responsabile pentru piața unică digitală și, respectiv, pentru uniunea securității. 
DG DIGIT este responsabilă pentru securitatea informatică a sistemelor proprii ale 
Comisiei. 

Comisia este sprijinită de o serie de agenții ale UE, în special de ENISA (Agenția 
Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor), care este agenția 
UE pentru securitate cibernetică (un organ în principal consultativ care sprijină 
elaborarea de politici, consolidarea capacităților și sensibilizarea). Centrul european 
de combatere a criminalității cibernetice (EC3) din cadrul Europol a fost creat cu 
rolul de a consolida răspunsul coercitiv adus de UE la fenomenul criminalității 
informatice. Centrul de răspuns la incidente de securitate cibernetică (Computer 
Emergency Response Team – CERT-UE), care acordă sprijin pentru toate instituțiile, 
organele și agențiile Uniunii, este găzduit de Comisie. 

Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) coordonează acțiunile legate de 
apărarea cibernetică, de diplomația cibernetică și de comunicarea strategică și 
găzduiește centre de informații și de analiză. Agenția Europeană de Apărare (AEA) 
urmărește să dezvolte capabilități de apărare cibernetică. 

Statele membre sunt principalele responsabile pentru propria securitate cibernetică 
și, la nivelul UE, acționează prin intermediul Consiliului, care dispune de numeroase 
organisme de coordonare și de schimb de informații (printre care Grupul orizontal 
de lucru pentru chestiuni cibernetice). Parlamentul European acționează în calitate 
de colegiuitor. 

Organizațiile din sectorul privat, inclusiv companiile de profil, organismele de 
guvernanță a internetului și mediul academic, sunt parteneri și contribuitori la 
elaborarea și punerea în aplicare a politicilor – inclusiv printr-un parteneriat public-
privat contractual (PPPc). 
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Figura 2 – Accelerarea elaborării politicilor și a legislației (situația la 31 decembrie 2018) 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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2000
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2011
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2014

2016
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Strategia de securitate cibernetică a 
UE

Cadrul de politici al UE pentru 
apărarea cibernetică

Strategia privind piața unică digitală Agenda europeană privind securitatea

Strategia globală a UE

Setul de instrumente pentru 
diplomația cibernetică

Reziliență, prevenire și apărare: 
construirea unei securități cibernetice 
puternice pentru UE

Identificarea și desemnarea infrastructurilor 
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internetului
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amenințărilor hibride
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Rețelele și serviciile de 
comunicații electronice
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copiilor, a exploatării sexuale a 
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serviciile de comunicații electronice

Directiva asupra confidențialității 
și comunicațiilor electronice

Actualizarea Regulamentului 
privind ENISA

Pregătiri pentru introducerea 
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Directiva privind atacurile împotriva 
sistemelor informatice

Noul regulament privind ENISA

Răspuns coordonat la incidentele și crizele de 
securitate cibernetică de mare amploare

Parteneriatul public-privat contractual 
(PPPc) privind securitatea cibernetică

Directiva NIS

Regulamentul general privind protecția 
datelor (RGPD)

Legea privind securitatea cibernetică (un nou 
mandat pentru ENISA și certificarea de 
securitate cibernetică)

Combaterea fraudelor și a falsificării 
mijloacelor de plată, altele decât numerarul

2009
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Normele de securitate aplicabile 
informațiilor UE clasificate
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încălcări ale securității (listă neexhaustivă)

WannaCry NotPetya

Red October

Stuxnet

Locky

PoliticiLegislație

Încălcare a securității datelor la Equifax

Inițiativa europeană în domeniul 
cloud computingului

Mirai: primul atac asupra dispozitivelor de tip IO 

Atacuri cibernetice împotriva Estoniei

Încălcare a securității datelor utilizatorilor Yahoo

„Black Energy”: atac asupra rețelei electrice a Ucrainei

Legislație propusă

CryptoLocker
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Regulamentul privind identificarea 
electronică și serviciile de încredere

Ordinele europene de divulgare și de păstrare a 
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împotriva sistemelor informatice (înlocuită în 2013)
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securității datelor

Blocare a accesului Phishing/Fraudă 
bancară

Declarația comună UE-NATO
(reînnoită în 2018)

Campanie de 
dezinformare/
influențare

Referendumul Brexit/Alegerile prezidențiale din SUA 

Rețeaua „Informationsverbund Berlin-Bonn” a guvernului 
german este piratată

Combaterea dezinformării online:  o 
abordare europeană

Combaterea fraudelor și a falsificării 
mijloacelor de plată, altele decât numerarul
(act care urmează să fie înlocuit în 2018)

Crearea EC3

Scurgeri de informații

Revelațiile făcute de Snowden cu privire la programul 
PRISM 

Regulamentul privind viața privată și 
comunicațiile electronice

Centrul european de competențe în materie de 
securitate cibernetică și Rețeaua de centre 
naționale de coordonare

Cadrul  de politici al UE pentru apărarea 
cibernetică (actualizat în 2018)

Referendumul din Macedonia

Scurgeri de e-mailuri ale Comitetului Național Democrat

Creșterea rezilienței și consolidarea 
capacităților necesare pentru a aborda 
amenințările hibride

Strategia europeană pentru un internet 
mai bun pentru copii

Convenția privind protecția copiilor împotriva exploatării 
sexuale și a abuzurilor sexuale (Cons iliul Europei)

2004

2003

2002

2001

Crearea CERT-UE

Malware de 
ștergere
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Politici 

13 Ecosistemul cibernetic al UE este complex și compus din mai multe niveluri, 
intersectându-se cu o serie de domenii de politică internă, cum ar fi justiția și afacerile 
interne, piața unică digitală și politicile de cercetare. În cadrul politicii externe, 
securitatea cibernetică este prezentă în diplomație și devine o parte din ce în ce mai 
importantă a politicii emergente de apărare a UE. 

14 Piatra de temelie a politicii UE în materie este Strategia de securitate cibernetică 
din 201318. Aceasta urmărește ca mediul digital al UE să devină cel mai sigur din lume, 
apărând în același timp valorile și libertățile fundamentale. Strategia are cinci obiective 
principale: (i) creșterea rezilienței cibernetice; (ii) reducerea criminalității cibernetice; 
(iii) dezvoltarea politicilor și a capabilităților de apărare cibernetică; (iv) dezvoltarea 
resurselor industriale și tehnologice în materie de securitate cibernetică; și (v) 
instituirea unei politici internaționale privind spațiul cibernetic, aliniată la valorile 
fundamentale al UE. 

15 Strategia de securitate cibernetică este interconectată cu trei strategii adoptate 
ulterior: 

— Agenda europeană privind securitatea (2015) are ca obiectiv îmbunătățirea 
acțiunilor de aplicare a legii și a răspunsului judiciar la criminalitatea informatică, 
în principal prin reînnoirea și actualizarea politicilor și a legislației existente19. 
Totodată, Agenda europeană privind securitatea își propune să identifice 
obstacolele din calea anchetelor penale privind criminalitatea informatică și să 
întărească acțiunile de consolidare a capacității cibernetice; 

— Strategia privind piața unică digitală20 (2015) își propune să asigure un acces mai 
bun la bunurile și serviciile digitale, prin crearea condițiilor adecvate pentru 
valorificarea la maximum a potențialului de creștere al economiei digitale. 
Consolidarea securității, a încrederii și a incluziunii pe internet este esențială în 
acest sens; 

— Strategia globală21 din 2016 își propune să consolideze rolul UE în lume. 
Securitatea cibernetică constituie un pilon central, grație unui angajament 
reînnoit în ceea ce privește chestiunile cibernetice, cooperării cu parteneri-cheie 
și voinței de a integra problemele cibernetice în toate domeniile de politică, 
inclusiv dezmințiri ale dezinformărilor prin intermediul unei comunicări strategice. 
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16 În ultimii ani, întrucât spațiul cibernetic a devenit din ce în ce mai militarizat22 și 
este transformat pe zi ce trece într-o armă23, acesta a ajuns să fie considerat al cincilea 
câmp de luptă24. Apărarea cibernetică protejează sistemele, rețelele și infrastructurile 
critice din spațiul cibernetic împotriva atacurilor militare și de alt tip. În 2014 a fost 
adoptat un cadru de politici pentru apărarea cibernetică, care a fost actualizat în 
201825. Cadrul actualizat în 2018 identifică șase priorități, printre care se numără 
dezvoltarea capabilităților de apărare cibernetică și protecția rețelelor de comunicații 
și de informații din cadrul politicii de securitate și apărare comună (PSAC) a UE. 
Apărarea cibernetică face parte, de asemenea, din cadrul de cooperare structurată 
permanentă (PESCO) și din cooperarea UE-NATO. 

17 Cadrul comun privind contracararea amenințărilor hibride, adoptat de UE în 
2016, abordează amenințările cibernetice care există la adresa infrastructurilor critice 
și a utilizatorilor privați, subliniind faptul că atacurile cibernetice se pot desfășura prin 
intermediul unor campanii de dezinformare pe platformele de comunicare socială26. În 
acest cadru este menționată, de asemenea, necesitatea de a se îmbunătăți gradul de 
conștientizare și de a se consolida cooperarea dintre UE și NATO, care a fost 
formalizată prin intermediul Declarațiilor comune UE-NATO din 2016 și din 201827. 

18 În 2017, Comisia a prezentat un nou pachet privind securitatea cibernetică, care 
reflectă necesitatea tot mai urgentă a protecției digitale. Pachetul a inclus o nouă 
comunicare a Comisiei care actualizează strategia din 2013 privind securitatea 
cibernetică28, aceasta reprezentând un plan de acțiune pentru o reacție rapidă și 
coordonată în caz de atac major, precum și o comunicare privind punerea în aplicare 
rapidă a Directivei privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (denumită în 
continuare „Directiva NIS”)29. Pachetul includea de asemenea o serie de propuneri 
legislative (a se vedea punctul 22). 

Legislație 

19 Începând din 2002, au fost adoptate diferite acte legislative cu grade variate de 
relevanță pentru securitatea cibernetică. 

20 În rolul său de principal pilon al strategiei din 2013 în materie de securitate 
cibernetică, elementul central al cadrului juridic în materie este Directiva din 2016 
privind securitatea rețelelor și a informațiilor („Directiva NIS”)30, primul act legislativ 
privind securitatea cibernetică aplicabil la nivelul de ansamblu al UE. Directiva, care 
urma să fie transpusă până în mai 2018, vizează atingerea unui nivel minim de 
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capabilități armonizate, obligând statele membre să adopte strategii naționale privind 
securitatea rețelelor și a informațiilor și să creeze puncte unice de contact și echipe de 
intervenție în caz de incidente de securitate informatică („echipe CSIRT”)31. Directiva 
stabilește totodată cerințe de securitate și notificare pentru operatorii de servicii 
esențiale din sectoarele critice și pentru furnizorii de servicii digitale. 

21 În paralel, Regulamentul general privind protecția datelor32 (RGPD) a intrat în 
vigoare în 2016 și se aplică începând din mai 2018. Obiectivul acestui regulament este 
de a proteja datele cu caracter personal ale cetățenilor europeni prin stabilirea de 
norme cu privire la prelucrarea și la diseminarea acestora. Regulamentul acordă 
persoanelor vizate anumite drepturi și stabilește obligații pentru operatorii de date 
(furnizorii de servicii digitale) în ceea ce privește utilizarea și transferul de informații. 
Totodată, regulamentul impune cerințe de notificare în caz de încălcare a securității 
datelor și, în unele cazuri, prevede aplicarea de amenzi. Figura 3 ilustrează modul în 
care Directiva NIS și RGPD se completează reciproc în urmărirea obiectivelor lor de 
a consolida securitatea cibernetică și de a garanta protecția datelor. 

22 Proiectele de acte legislative aflate în dezbatere includ propunerea de „lege 
privind securitatea cibernetică” care urmărește să consolideze ENISA și să instituie un 
mecanism de certificare la nivelul UE33, propunerea de regulament privind ordinele de 
divulgare și de păstrare a probelor electronice34 și propunerea de directivă privind 
probele electronice35. Propunerea din 2018 privind Centrul de competențe european 
industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și Rețeaua de 
centre naționale de coordonare (denumite în continuare „rețeaua de centre de 
competențe în materie de securitate cibernetică și centrul de competențe în domeniul 
cercetării”) face parte din pachetul legislativ din 2017 privind securitatea cibernetică36. 

23 Este dificil să se ajungă la o înțelegere aprofundată a amplorii cadrului legislativ și 
de politică aferent securității cibernetice și a modului în care acesta ne afectează viața 
de zi cu zi. 

24 Figura 4 își propune să cartografieze momentele în care diferitele acte legislative 
și alte activități din domeniul securității cibernetice au un impact asupra vieții unui 
cetățean european (fictiv). 
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Figura 3 – Modul în care RGPD și Directiva NIS se completează reciproc 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

Regulamentul general 
privind protecția 
datelor (RGPD)

Directiva NIS

Securitatea datelor cu caracter personal Securitatea rețelelor

Se aplică tuturor persoanelor sau entităților care prelucrează 
date cu caracter personal în contextul oferirii de bunuri și 

servicii sau al monitorizării acțiunilor lor

 Cazurile de încălcare a securității trebuie raportate 
autorității de supraveghere fără întârziere

 În unele cazuri, este necesară și informarea 
persoanelor vizate

Operatorii de servicii esențiale care prelucrează informații 
legate de persoane fizice fac obiectul ambelor acte legislative

Incidentele trebuie raportate autorității competente
de către
 operatorii de servicii esențiale (energie, 

transporturi, domeniul bancar, sănătate, apă, 
infrastructură digitală)

 furnizorii de servicii digitale (piețe online, motoare 
de căutare online, servicii de cloud computing)

Aspecte 
esențialeDrepturile persoanei vizate

Obligațiile operatorilor de date
Norme privind transferul datelor cu caracter personal

Cerințele de securitate și de notificare se aplică 
operatorilor de servicii esențiale și furnizorilor de 
servicii digitale

Obținerea unui nivel ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor 
informatice în cadrul Uniunii, astfel încât să se îmbunătățească 
funcționarea pieței interne

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și norme referitoare la libera circulație a datelor cu 

caracter personal

Sferă

Grup-țintă

Cerințe de 
notificare

Obligația statelor membre de a defini: o strategie 
națională și de a desemna autorități 
competente, puncte unice de contact și echipe 
CSIRT

Crearea Grupului de cooperare și a rețelei CSIRT

Sancțiuni

Până la 20 de milioane de euro sau până la 4 % din 
cifra de afaceri mondială anuală

Statele membre stabilesc sancțiuni care să fie eficace, 
proporționale și disuasive

Modul în care RGPD și Directiva NIS se completează reciproc
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Figura 4 – Cum se integrează abordarea UE în materie de securitate cibernetică în viața de zi cu zi a cetățenilor 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

Maria a decis să 
își cumpere un 

smartphone din 
economiile sale 
de peste vară ...

Ea semnează un contract cu un 
operator de rețea de telefonie 

mobilă și se conectează apoi 
online printr-o rețea Wi-fi.

Mai târziu, Maria descarcă o aplicație 
de banking online pentru contul său 
curent special pentru adolescenți.

Din păcate, aplicația de 
banking nu este disponibilă 

pentru că banca face 
obiectului unui atac 

cibernetic.

Atacul este unul de amploare și necesită 
coordonarea răspunsului la nivelul UE.

Grație eforturilor comune, atacul 
este stopat, infracțiunea este 

investigată și se începe urmărirea 
penală.

Să facem cunoștință cu Maria, 
o elevă de 15 ani

Această propunere urmărește să crească încrederea prin 
intermediul unei certificări de securitate cibernetică valabile la 
nivelul UE și cu ajutorul unei scheme de etichetare pentru 
anumite produse și servicii TIC, elemente care ar putea încuraja o 
abordare vizând asigurarea securității cibernetice încă din stadiul 
conceperii.

„Legea privind securitatea cibernetică” (propunere de regulament 
din 2017) 

Directiva 2016/1148 privind securitatea rețelelor
și a informațiilor (Directiva NIS)

Directiva NIS prevede măsuri care vizează 
obținerea unui nivel comun ridicat de securitate a 
rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune, în 
special în sectoarele esențiale și în rândul 
furnizorilor de servicii digitale în cazul cărora 
menținerea serviciilor este vitală pentru activități 
economice și societale de importanță critică.

Maria își creează un cont pentru a 
avea acces la magazinul de aplicații. 
Grație unui eveniment organizat la 

școală cu ocazia Zilei pentru un 
internet mai sigur, ea își aduce 

aminte că este foarte important să 
aleagă o parolă puternică.

Ziua pentru un internet mai sigur

Aceasta a început în 2004 ca o inițiativă a 
UE și este acum sărbătorită în aproape 
140 de țări. Organizată în fiecare an, 
inițiativa urmărește să sensibilizeze cu 
privire la aspectele preocupante care apar 
online și să promoveze o utilizare sigură și 
pozitivă a tehnologiei digitale.
www.saferinternetday.org

Ea își descarcă mai întâi toate 
aplicațiile preferate de comunicare 
socială, pe care le utilizează pentru 

a fi în contact cu prietenii și cu 
familia.

Scopul RGPD (și cel al propunerii de regulament privind viața 
privată și comunicațiile electronice ) este de a asigura, pe 
teritoriul UE, o legislație standardizată privind protecția 
datelor. Acest lucru o poate ajuta pe Maria să înțeleagă mai 
bine modul în care îi sunt utilizate datele, cum poate alege ca 
datele ei să nu fie prelucrate sau cum poate depune o 
plângere.

Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD)

East StratCom 
Campania „UE împotriva dezinformării” este 
derulată de Grupul operativ East StratCom din 
cadrul SEAE, care a fost creat inițial cu scopul 
de a contracara campaniile de dezinformare 
în curs lansate de Rusia în martie 2015.

Pentru Maria, platformele de 
comunicare socială reprezintă 

principala sursă de știri. Uneori, este 
greu pentru ea să își dea seama ce este 

adevărat și ce nu.

Directiva NIS
Domeniul bancar este 
unul dintre sectoarele 
esențiale acoperite de 
Directiva NIS.

Regulamentul eIDAS nr. 910/2014
Acest regulament își propune să crească încrederea în 
tranzacțiile electronice și stabilește norme pentru 
identificarea electronică și pentru serviciile de încredere 
(cum ar fi semnăturile electronice, sigiliile electronice sau 
mărcile temporale electronice ori certificatele de 
autenticitate a site-urilor web). 

Pentru a împiedica accesul neautorizat la 
contul său bancar, Maria utilizează tokenul 

furnizat de un serviciu de încredere.

Maria trebuie să dea dovadă tot timpul 
de vigilență pentru a-și proteja datele 

personale, inclusiv datele sale bancare.

Propunerea de directivă privind combaterea fraudei și a 
fa lsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul 

Grupurile de criminalitate organizată pot declanșa executarea 
unei plăți folosind informații despre plătitor obținute prin 
phishing, prin copierea conținutului benzilor magnetice ale 
cărților de credit sau cumpărând pe darknet date aferente 
unor cărți de credit furate. Această propunere va ajuta statele 
membre să descurajeze și să urmărească penal cu mai multă 
eficacitate acest tip de infracțiuni.

Directiva 2013/40privind atacurile 
împotriva sistemelor informatice

Această directivă stabilește norme minime 
privind definiția infracțiunilor și a 
sancțiunilor penale în domeniul atacurilor 
împotriva sistemelor informatice. În 
temeiul Directivei NIS , banca Mariei are 
obligația de a notifica autoritatea 
națională competentă cu privire la 
incidentul cibernetic grav.

Directiva NIS

Directiva solicită statelor membre să elaboreze 
strategii naționale în materie de securitate 
cibernetică și să instituie mecanisme de cooperare, 
printre care se numără și rețeaua CSIRT (echipe de 
intervenție în caz de incidente de securitate 
informatică). Aceste mecanisme contribuie la 
dezvoltarea siguranței și a încrederii necesare pentru 
promovarea unei cooperări operaționale și eficace.

Propunere de regulament privind ordinele europene 
de divulgare și de păstrare a probelor electronice

Scopul propunerii este de a asigura eficacitatea 
anchetelor și a urmăririlor penale ale infracțiunilor prin 
îmbunătățirea accesului transfrontalier la probe 
electronice, printr-o mai bună cooperare judiciară și prin 
armonizarea normelor și a procedurilor. Acest lucru ar 
contribui la reducerea întârzierilor, ar asigura accesul 
acolo unde acesta lipsește în prezent și ar ameliora 
certitudinea juridică

Răspuns coordonat la incidentele și crizele 
de securitate cibernetică de mare amploare
Comisia a propus crearea unui cadru al UE de 
răspuns la crizele de securitate cibernetică cu 
scopul de a ameliora coordonarea politică și 
procesul decizional, inclusiv cu privire la 
utilizarea setului de instrumente ale UE 
pentru diplomația cibernetică în aplicarea de 
sancțiuni acelor state care au fost identificate 
ca autori ai unui atac cibernetic.

Centrul european de combatere a 
criminalității informatice din cadrul Europol 
poate oferi statelor membre sprijin 
operațional și expertiză în materie de 
investigare criminalistică a infracțiunilor 
informatice și poate lua parte la anchete 
comune.

Eurojust, o altă agenție a UE, a fost creată 
cu scopul de a îmbunătăți combaterea 
criminalității transfrontaliere grave și a 
criminalității organizate, prin încurajarea 
coordonării la nivel de anchete și de 
urmărire penală.

Sectoarele esențiale acoperite de Directiva 
NIS sunt energia, transporturile, 
infrastructura piețelor financiare, sănătatea, 
apa potabilă și infrastructura digitală.

#PiațaUnicăDigitală

Creșterea încrederii între 
vânzătorii și cumpărătorii de 
produse și servicii digitale este 
o componentă esențială a 
consolidării pieței unice 
digitale în Europa.

Cum se integrează abordarea UE în materie de securitate cibernetică în viața de zi cu zi a cetățenilor 
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Construirea unui cadru legislativ și de 
politici 
25 Ecosistemul cibernetic al UE este complex și structurat pe mai multe niveluri, 
implicând numeroase părți interesate (a se vedea anexa I). Reunirea tuturor 
componentelor sale disparate este o provocare considerabilă. Începând din 2013, se 
observă o acțiune concertată de a se asigura o anumită coerență în domeniul 
securității cibernetice în UE37. 

Provocarea nr. 1: o veritabilă evaluare și obligație de 
răspundere 

26 Comisia a remarcat pe bună-dreptate că este dificil să se stabilească o relație 
cauzală între strategia din 2013 și eventualele schimbări observate. Scopurile strategiei 
din 2013 erau formulate în linii mari, „exprimând mai degrabă o viziune decât un 
obiectiv măsurabil”38. În lipsa unor obiective măsurabile, dezvoltarea de acțiuni 
aliniate la aceste scopuri generale reprezintă o provocare. Cadrul actualizat de politici 
pentru apărarea cibernetică (2018) va urmări să dezvolte obiective care să stabilească 
nivelul minim de securitate cibernetică și încredere ce trebuie atins. Acest demers este 
însă limitat la apărarea cibernetică și nu au fost stabilite obiective care să definească 
nivelul de reziliență dorit pentru UE în ansamblul său. 

27 Rezultatele sunt rareori măsurate și puține domenii de politică au fost evaluate39. 
Acest lucru se explică parțial prin faptul că multe măsuri – legislative sau de altă natură 
– nu au fost implementate decât recent, lucru care împiedică o evaluare completă 
a impactului lor. Provocarea constă în definirea unor criterii relevante de evaluare care 
să poată ajuta la măsurarea impactului. În plus, realizarea de evaluări riguroase nu este 
încă o regulă în domeniul securității cibernetice în general. Prin urmare, este necesară 
trecerea la o cultură a performanței, cu practici de evaluare bine înrădăcinate și cu 
o raportare standardizată. Mandatul actual al ENISA nu acoperă și evaluarea și 
monitorizarea situației și a gradului de pregătire în materie de securitate cibernetică în 
UE. 

28 Elaborarea de politici bazate pe date concrete depinde de disponibilitatea unor 
date și statistici suficiente și fiabile care să permită monitorizarea și analizarea 
tendințelor și a nevoilor. Deoarece nu există un sistem de monitorizare obligatoriu și 
comun, datele fiabile sunt rare. Adesea, indicatorii nu sunt disponibili cu ușurință și 
sunt dificil de definit40. În anumite domenii însă, cum ar fi Ciclul de politici ale UE, 
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utilizat pentru combaterea criminalității organizate și grave, au fost dezvoltați 
parametri specifici de măsurare. 

29 Puține state membre colectează periodic date oficiale privind aspecte legate de 
spațiul cibernetic, lucru care afectează comparabilitatea. UE a oferit până în prezent 
puține indicații cu privire la necesitatea de a consolida statisticile la nivel european41. 
De asemenea, există puține analize independente la nivelul UE care să acopere 
subiecte-cheie, cum ar fi42: aspectele economice ale securității cibernetice, inclusiv 
aspectele comportamentale (nealinierea stimulentelor, asimetriile informaționale); 
înțelegerea impactului deficiențelor în materie de securitate cibernetică și al 
criminalității informatice; macrostatistici privind tendințele cibernetice și provocările 
preconizate; cele mai bune soluții pentru a răspunde amenințărilor. 

30 Având în vedere lipsa unor obiective specifice și deficitul de date fiabile și de 
indicatori bine definiți, evaluarea rezultatelor strategiei a fost în mare parte de natură 
calitativă până în prezent. Adesea, rapoartele privind progresele înregistrate descriu 
activitățile desfășurate sau obiectivele de etapă îndeplinite, dar nu conțin o evaluare 
aprofundată a rezultatelor. În plus, nu au fost încă stabilite niveluri de referință pentru 
evaluarea rezilienței sistemelor. Pe lângă aceasta, din cauza lipsei unei definiții 
codificate a criminalității informatice, este aproape imposibil să se identifice indicatori 
europeni relevanți care să ajute la monitorizare și evaluare. 

31 Supravegherea independentă a implementării politicii de securitate cibernetică 
diferă de la un stat membru la altul. Curtea a realizat un sondaj în rândul oficiilor 
naționale de audit cu privire la experiența lor de audit în domeniu. Jumătate dintre 
respondenți43 nu auditaseră niciodată acest domeniu. În cazul respondenților care au 
realizat audituri în materie, acestea s-au concentrat pe aspecte precum: guvernanța 
informațiilor, protecția infrastructurii critice, schimbul de informații și coordonarea 
între principalele părți interesate, precum și pregătirea, notificarea și răspunsul în caz 
de incidente. Printre subiectele acoperite într-o mai mică măsură se numărau acțiunile 
de sensibilizare și deficitul de competențe digitale. Din motive de securitate națională, 
rezultatele acestor audituri sau evaluări nu sunt întotdeauna făcute publice. O listă 
a rapoartelor de audit publicate de către oficiile naționale de audit este inclusă în 
anexa III. 

32 Limitările care există la nivelul competențelor în domeniul cibernetic (a se vedea, 
de asemenea, punctele 82-90) și dificultățile în evaluarea progreselor în materie de 
securitate cibernetică sunt percepute ca fiind principalele provocări pentru auditarea 
măsurilor guvernamentale în acest domeniu. 
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Provocarea nr. 2: abordarea lacunelor din legislația UE și 
a transpunerii neuniforme a acesteia 

33 Viteza cu care apar noi tehnologii și amenințări depășește cu mult viteza de 
elaborare și de punere în aplicare a legislației UE. Procedurile utilizate de Uniune nu au 
fost concepute pentru era digitală: dezvoltarea unor proceduri inovatoare și flexibile 
pentru a asigura un cadru juridic și de politici adaptat scopului44, cu scopul de 
a anticipa și a modela mai bine viitorul, reprezintă o prioritate absolută45. 

34 În ciuda eforturilor de a se asigura o mai mare coerență, cadrul legislativ în 
materie de securitate cibernetică rămâne incomplet (pentru câteva exemple, a se 
vedea tabelul 1). Fragmentarea și lacunele împiedică realizarea obiectivelor generale 
de politică și conduc la ineficiențe. Lacunele identificate de Comisie în evaluarea 
strategiei priveau în special internetul obiectelor, echilibrul responsabilităților între 
utilizatori și furnizorii de produse digitale, precum și anumite chestiuni nesoluționate 
de Directiva NIS. Propunerea de „lege privind securitatea cibernetică” încearcă să 
abordeze în parte aceste aspecte prin promovarea „securității de la stadiul conceperii” 
cu ajutorul unui sistem de certificare aplicabil în întreaga UE. Unele părți interesate 
consideră că se resimte în continuare în mod acut lipsa unei politici industriale 
cibernetice clar definite și a unei abordări comune în ceea ce privește spionajul 
cibernetic46. 
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Tabelul 1 – Lacune și transpunere neuniformă a cadrului legislativ (listă 
neexhaustivă) 

Domeniul de 
politică Exemple 

Piața unică 
digitală 

o Directiva privind vânzarea de bunuri de consum care este în 
vigoare în prezent nu acoperă securitatea cibernetică. Directivele 
propuse privind conținutul digital47 și vânzările online48 urmăresc 
să remedieze această lacună. 

o Cadrele juridice existente în statele membre ale UE cu privire la 
obligațiile de diligență sunt limitate și diverse, ceea ce creează 
insecuritate juridică și dificultăți în exercitarea căilor de atac49. 

o Statele membre elaborează, cu viteze diferite, politici proprii 
privind divulgarea vulnerabilităților programelor informatice, fără 
să existe un cadru juridic cuprinzător la nivelul UE care să permită 
o abordare coordonată50. 

Consolidarea 
securității 
rețelelor și 
a informațiilor 

o Statele membre au libertatea de a include sectoare care nu sunt 
acoperite de Directiva NIS51. Sectorul cazării turistice, care nu 
este acoperit, poate reprezenta o poartă de acces pentru alte 
infracțiuni, inclusiv traficul de ființe umane și de droguri, precum 
și pentru imigrația ilegală52. 

Combaterea 
criminalității 
cibernetice 

o Multe state membre nu au definit conceptul de probe electronice 
în legislația lor națională53 (a se vedea, de asemenea, punctul 22). 

o Actuala decizie-cadru privind fraudele legate de mijloacele de 
plată altele decât numerarul nu include în mod explicit 
instrumentele de plată non-fizice, cum ar fi monedele virtuale, 
moneda electronică și banii mobili, și nici nu reglementează 
activități cum ar fi phishingul, copierea conținutului benzilor 
magnetice ale cărților de credit sau deținerea și schimbul de 
informații privind plătitorul54. 

o Directiva privind atacurile împotriva sistemelor informatice nu 
abordează în mod direct obținerea ilegală de date din interior (de 
exemplu, spionajul cibernetic), ceea ce duce la apariția unor 
dificultăți în materie de asigurare a aplicării legii55. 

o În urma hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la 
păstrarea datelor56, diferențele în aplicarea cadrului juridic în 
rândul statelor membre au împiedicat aplicarea legii, ceea ce 
a putut duce la pierderea unor piste de investigație și la afectarea 
eficacității urmăririi penale a activității infracționale online57. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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35 Aplicarea anumitor aspecte ale legislației rămâne în continuare facultativă, atât 
pentru autoritățile naționale, cât și pentru operatorii privați. De exemplu, în cadrul 
Grupului de cooperare, evaluarea strategiilor naționale privind securitatea rețelelor și 
a sistemelor informatice și eficacitatea echipelor CSIRT este voluntară. De asemenea, 
în conformitate cu propunerea de sistem de certificare din „Legea privind securitatea 
cibernetică”, cererea de certificare pentru produsele și serviciile TIC va fi voluntară. 

36 În UE, securitatea cibernetică este o prerogativă a statelor membre. În pofida 
acestui fapt, UE joacă un rol esențial în crearea condițiilor necesare pentru 
îmbunătățirea capacităților statelor sale membre și pentru ca acestea să lucreze 
împreună și să genereze încredere. Date fiind însă diferențele mari dintre statele 
membre în ceea ce privește capacitatea și implicarea lor58, furnizarea de informații 
sensibile (de securitate națională) va rămâne facultativă. 

37 Transpunerea neuniformă a legislației UE în statele membre poate duce la o lipsă 
de coerență juridică și operațională și împiedică valorificarea întregului potențial al 
legislației. De exemplu, statele membre au interpretări diferite cu privire la modul în 
care ar trebui aplicate controalele la exporturile de produse cu dublă utilizare59, ceea 
ce înseamnă că este posibil ca unele societăți cu sediul în UE să exporte tehnologii și 
servicii care pot fi utilizate pentru supraveghere cibernetică și încălcări ale drepturilor 
omului prin intermediul cenzurii sau al interceptării. Parlamentul European și-a 
exprimat îngrijorarea cu privire la acest aspect60. 

38 Pe lângă aceasta, protecția vieții private și libertatea de exprimare presupun un 
răspuns legislativ adaptat, capabil să asigure echilibrul necesar între protejarea 
valorilor fundamentale și realizarea imperativelor de securitate ale UE. De exemplu, 
cum se poate asigura criptarea de la un capăt la altul, permițând în același timp 
asigurarea aplicării legii? Sau: cum putem îndeplini obiectivele RGPD, cunoscând 
implicațiile acestui regulament pentru informațiile disponibile publicului cu privire la 
registranții de nume de domenii și la titularii de blocuri de adrese IP? Și ce efecte 
negative poate avea acest lucru asupra investigațiilor desfășurate de autoritățile de 
aplicare a legii61? 

39 Legislația singură nu este suficientă pentru a garanta reziliența. Deși obiectivul 
Directivei NIS este de a atinge un nivel ridicat de securitate în întreaga UE, ea se 
concentrează în mod explicit asupra obținerii unei armonizări minime, nu maxime62. 
Vor continua să apară lacune, pe măsură ce peisajul cibernetic evoluează.  
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 Teme de reflecție – Cadrul de politici 

- Care sunt măsurile absolut necesare pentru a determina o reorientare, atât din 
partea factorilor de decizie, cât și din partea legiuitorilor, în direcția unei culturi 
mai puternice a performanței în domeniul securității cibernetice, care să includă 
definirea rezilienței globale? 

- Cum poate cercetarea să contribuie mai bine la generarea datelor și 
a statisticilor necesare pentru a permite o evaluare pertinentă? 

- În ce fel pot fi adaptate procesele legislative ale UE astfel încât acestea să fie mai 
flexibile și să țină mai bine seama de rapiditatea evoluțiilor tehnologice și de 
viteza evoluției amenințărilor? 

- Cum poate fi adaptată, extinsă și reprodusă, pentru domeniul securității 
cibernetice în ansamblu, practica de dezvoltare de parametri de măsurare 
(indicatori, valori-țintă) utilizată pentru Ciclul de politici ale UE? 

- Ce pot învăța oficiile naționale de audit unele de la altele din abordările utilizate 
pentru auditul politicilor și al măsurilor în materie de securitate cibernetică? 

- Ce incoerențe existente în transpunerea și în punerea în aplicare a cadrului 
juridic al UE subminează un răspuns mai eficace la lacunele de securitate 
cibernetică și la criminalitatea informatică și cum ar putea fi abordate cel mai 
bine aceste probleme de către statele membre și de instituțiile UE? 

- Cât de eficace sunt controalele la export realizate în UE asupra bunurilor și 
serviciilor cibernetice în ceea ce privește prevenirea încălcărilor drepturilor 
omului în afara UE? 
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Finanțare și cheltuieli 
40 Uniunea Europeană și-a propus să devină cel mai sigur mediu online din lume. 
Realizarea acestei ambiții necesită eforturi semnificative din partea tuturor părților 
interesate, inclusiv o bază financiară solidă și bine gestionată. 

Provocarea nr. 3: alinierea nivelurilor de investiții la obiective 

Creșterea investițiilor 

41 Totalul la nivel mondial al cheltuielilor în materie de securitate cibernetică, 
exprimat ca procent din PIB, este estimat la aproximativ 0,1 %. În Statele Unite ale 
Americii63, acest nivel se ridică la aproximativ 0,35 % (fiind luat în calcul și sectorul 
privat). Ca procent din PIB, cheltuielile publice federale alocate de SUA pentru acest 
domeniu sunt de circa 0,1 %, ceea ce reprezintă o sumă de aproximativ 21 de miliarde 
de dolari americani înscrisă în bugetul pe 201964. 

42 Cu titlu de comparație, cheltuielile consacrate în UE securității cibernetice sunt 
scăzute și fragmentate. Adesea, ele nu sunt susținute prin programe publice 
concertate. Cifrele exacte sunt greu de obținut, însă cheltuielile publice din UE în 
materie de securitate cibernetică sunt estimate a se situa între un miliard și două 
miliarde de euro pe an65. Ca procentaj din PIB, cheltuielile efectuate de unele state 
membre reprezintă o zecime din nivelurile din SUA sau chiar mai puțin66. Pentru a ști 
care sunt lacunele care trebuie eliminate, UE și statele sale membre trebuie să 
cunoască cuantumul fondurilor pe care le investesc per total. 

43 O imagine cuprinzătoare este dificil de conturat în lipsa unor date clare, din cauza 
caracterului transversal al securității cibernetice și deoarece, adesea, cheltuielile 
pentru securitatea cibernetică nu pot fi distinse de cheltuielile generale din domeniul 
tehnologiei informației67. Sondajul realizat de Curte a confirmat faptul că este dificil să 
se obțină statistici fiabile cu privire la cheltuieli, atât în sectorul public, cât și în cel 
privat. Trei sferturi din oficiile naționale de audit au declarat că nu dispun de o situație 
de ansamblu a cheltuielilor publice din domeniul cibernetic și niciun stat membru nu 
obligă entitățile publice să raporteze separat, în planurile lor financiare, cheltuielile 
consacrate securității cibernetice. 

44 Creșterea investițiilor publice și private în cadrul firmelor europene de securitate 
cibernetică reprezintă o provocare deosebită. Capitalul public este adesea disponibil 
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pentru etapele inițiale, dar într-o mai mică măsură pentru etapele de creștere și de 
extindere68. Există numeroase inițiative de finanțare ale UE, dar acestea nu sunt 
valorificate, în mare parte din cauza birocrației69. Per ansamblu, performanța firmelor 
de securitate cibernetică din UE este mai scăzută decât cea a firmelor similare din 
restul lumii: numărul lor este mai redus, iar valoarea medie a finanțării pe care 
o mobilizează este considerabil mai mică70. Prin urmare, asigurarea unei direcționări 
eficace către întreprinderile nou-înființate și finanțarea lor într-un mod de asemenea 
eficace reprezintă aspecte esențiale pentru atingerea obiectivelor politicii digitale a UE. 

Amplificarea impactului 

45 Eliminarea deficitului de investiții în domeniul cibernetic trebuie să producă 
rezultate utile. De exemplu, în pofida forței sectorului cercetării și inovării din UE, 
rezultatele nu sunt brevetate, comercializate sau extinse într-o măsură suficientă 
pentru a contribui la consolidarea rezilienței, a competitivității și a autonomiei 
digitale71. Acest lucru este valabil în special în comparație cu concurenții de la nivel 
mondial ai UE. Faptul că rezultatele sunt rareori exploatate în mod corespunzător se 
explică printr-o serie de factori72, printre care: 

o lipsa unei strategii transnaționale coerente pentru a extinde abordarea, astfel 
încât aceasta să corespundă nevoilor digitale mai ample ale UE în materie de 
competitivitate și de autonomie crescută; 

o lungimea ciclului de creare a lanțului valoric, care face ca instrumentele să fie 
repede depășite; 

o lipsa de sustenabilitate, în condițiile în care finalizarea proiectelor înseamnă de 
regulă dizolvarea echipei de proiect și întreruperea sprijinului, inclusiv 
a actualizărilor și corecțiilor. 

46 Propunerea Comisiei de instituire a unei rețele de centre de competențe în 
materie de securitate cibernetică și a unui centru de competențe în domeniul 
cercetării reprezintă o încercare de a depăși fragmentarea existentă în cercetarea 
legată de securitatea cibernetică și de a stimula investițiile la scară largă73. În total, în 
UE există aproximativ 665 de centre de expertiză. 
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Provocarea nr. 4: o imagine de ansamblu clară a cheltuielilor 
din bugetul UE 

47 Existența unei situații de ansamblu centralizate a cheltuielilor este importantă 
pentru transparență și pentru o mai bună coordonare. În lipsa acesteia, este dificil 
pentru factorii de decizie să observe în ce mod sunt aliniate cheltuielile la nevoile 
legate de atingerea obiectivelor prioritare. 

48 Nu există fonduri bugetare specifice pentru strategia de securitate cibernetică. La 
nivelul UE, cheltuielile consacrate securității cibernetice provin din bugetul general al 
UE și din cofinanțarea asigurată de statele membre. Analiza Curții relevă o configurație 
complexă, formată din cel puțin zece instrumente diferite reunite în cadrul bugetului 
general al UE, nefiind foarte clar ce bani sunt cheltuiți și în ce scop (a se vedea 
anexa II). 

49 Prin urmare, întocmirea unei situații clare a cheltuielilor consacrate unui subiect 
care se intersectează cu mai multe domenii de politică reprezintă o provocare de 
proporții. Programele de cheltuieli sunt gestionate de diferite servicii ale Comisiei, 
fiecare având propriile obiective, norme și calendare. Situația devine și mai complicată 
dacă se ia în considerare cofinanțarea din partea statelor membre, așa cum se 
întâmplă în cazul Fondului pentru securitate internă (componenta Poliție)74. 

Cheltuielile identificabile în materie de securitate cibernetică 

50 În perioada 2014-2018, Comisia a cheltuit cel puțin 1,4 miliarde de euro pentru 
punerea în aplicare a strategiei75, cea mai mare parte a banilor fiind alocată pentru 
programul Orizont 202076. Fondurile pentru Orizont 2020 sunt canalizate, în principal, 
prin intermediul programului Secure Societies Challenge (provocarea Societăți sigure) și 
al obiectivului „Poziția de lider în domeniul tehnologiilor generice și industriale”77. 
Curtea a identificat 279 de proiecte în domeniul securității cibernetice contractate 
până în septembrie 2018, cu o finanțare totală din partea UE de 786 de milioane de 
euro78. Figura 5 prezintă tipologia acestor proiecte pe baza analizei realizate de Curte. 
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Figura 5 – Proiecte de cercetare în domeniul securității cibernetice 
contractate în cadrul programului Orizont 2020 (în milioane de euro) 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

51 În 2016 a fost creat un parteneriat public-privat contractual (PPPc), cu rolul de 
a stimula industria europeană de securitate cibernetică. Obiectivul era de a injecta 
450 de milioane de euro din programul Orizont 2020 în acest parteneriat și de a atrage 
o sumă suplimentară de 1,8 miliarde de euro din partea sectorului privat până în 2020. 
În perioada de 18 luni scursă până la 31 decembrie 2017, fondurile canalizate din 
Orizont 2020 în parteneriat s-au ridicat la 67,5 milioane de euro, iar sectorul privat 
a investit 1 miliard de euro79. 

52 Combaterea criminalității informatice este sprijinită și de Fondul pentru 
securitate internă – componenta Poliție (FSI–P). FSI–P acordă sprijin pentru studii, 
întâlniri ale experților și activități de comunicare; între 2014 și 2017, valoarea acestui 
sprijin a fost de aproape 62 de milioane de euro. În plus, în cadrul gestiunii partajate, 
statele membre pot beneficia de finanțări nerambursabile pentru echipamente, 
formare profesională, cercetare și colectare de date. Nouăsprezece state membre au 
beneficiat de o finanțare de acest tip în valoare de 42 de milioane de euro. 

53 Fondurile care sprijină cooperarea judiciară și funcționarea tratatelor de asistență 
judiciară reciprocă, cu un accent special pe schimbul de date electronice și de 
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informații financiare, s-au ridicat la 9 milioane de euro în cadrul programului „Justiție” 
gestionat de DG JUST. 

54 Directiva NIS prevede în mod explicit că echipele CSIRT trebuie să dispună de 
resurse adecvate pentru a-și îndeplini efectiv atribuțiile80. Între 2016 și 2018, fonduri în 
valoare de 13 milioane de euro au fost puse la dispoziție în fiecare an în cadrul 
Mecanismului pentru interconectarea Europei, de la care statele membre puteau 
solicita sprijin pentru punerea în aplicare a cerințelor directivei. Nu a existat niciun 
studiu care să determine care sunt fondurile de care rețeaua CSIRT și Grupul de 
cooperare au cu adevărat nevoie pentru a putea produce un impact. 

55 Mai multe dintre costurile operaționale ale agențiilor au vizat în mod specific 
securitatea cibernetică sau activități legate de criminalitatea informatică. Este însă 
dificil să se extragă cifre exacte din informațiile publice disponibile. 

56 Convenția de la Budapesta (a se vedea punctul 11) reprezintă coloana vertebrală 
a cheltuielilor externe efectuate de UE în domeniul cibernetic. În perioada 2014-2018, 
UE a cheltuit aproximativ 50 de milioane de euro pentru consolidarea securității 
cibernetice dincolo de frontierele sale. Aproape jumătate din această sumă a fost 
direcționată prin Instrumentul care contribuie la stabilitate și pace, în cadrul căruia 
proiectul principal, GLACY+, în valoare de 13,5 milioane de euro, viza consolidarea 
capacităților la nivel mondial pentru elaborarea și punerea în aplicare a legislației 
privind criminalitatea informatică și pentru intensificarea cooperării internaționale81. 
Referitor la alte zone, cheltuielile efectuate prin alte instrumente financiare ale UE s-au 
concentrat în principal asupra Balcanilor de Vest82, precum și asupra vecinătății 
europene: un exemplu este proiectul Cybercrime@EaP, care este desfășurat împreună 
cu țările participante la Parteneriatul estic și care urmărește îmbunătățirea cooperării 
internaționale privind criminalitatea informatică și probele electronice. 

Alte cheltuieli în domeniul securității cibernetice 

57 Nu este întotdeauna posibil să se identifice cheltuielile alocate în mod specific 
securității cibernetice în cadrul programelor UE: 

o finanțarea aferentă programului Orizont 2020 a fost canalizată și prin 
întreprinderea comună „Componente și sisteme electronice pentru o poziție de 
lider a Europei” (ECSEL) pentru sisteme ciber-fizice. Curtea nu a putut însă stabili 
care dintre cele 27 de proiecte cu o finanțare totală de 437 de milioane de euro 
între 2015 și 2016 erau legate în mod specific de securitatea cibernetică; 
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o în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene, este disponibilă o sumă 
de până la 400 de milioane de euro pentru cheltuieli în domeniul securității 
cibernetice și al serviciilor de încredere. Aceasta acoperă investiții realizate în 
securitate și în protecția datelor cu scopul de a dezvolta interoperabilitatea și 
interconectarea infrastructurii digitale, identificarea electronică, protecția vieții 
private și serviciile de încredere. 

58 În planul său operațional pentru 2018, Banca Europeană de Investiții și-a anunțat 
intenția de a majora până la 6 miliarde de euro, pe o perioadă de trei ani, finanțarea 
alocată pentru tehnologiile cu dublă utilizare, securitatea cibernetică și securitatea 
civilă83. 

Perspective 

59 În valoare de 2 miliarde de euro, componenta de securitate cibernetică a noului 
program Europa digitală84 (PED) propus pentru perioada 2021-2027 este menită să 
consolideze industria securității cibernetice din UE și protecția societății în ansamblu, 
inclusiv prin sprijinirea punerii în aplicare a Directivei NIS. Rețeaua propusă de centre 
de competențe în materie de securitate cibernetică și centrul propus de competențe în 
domeniul cercetării, care urmăresc să conducă la o abordare optimizată, ar trebui să 
constituie principalul mecanism de executare a cheltuielilor UE în cadrul programului 
Europa digitală. 

60 Cheltuielile pentru apărare din bugetul UE au fost majorate recent prin Programul 
european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, în 2019 și 2020 urmând să fie 
alocată o sumă de 500 de milioane de euro85. Acest program se va concentra pe 
îmbunătățirea coordonării și a eficienței cheltuielilor de apărare ale statelor membre, 
cu ajutorul stimulentelor acordate pentru dezvoltarea în comun. Programul urmărește 
să genereze investiții totale de 13 miliarde de euro în capabilitățile de apărare după 
2020, prin intermediul Fondului european de apărare, din care o parte acoperă 
apărarea cibernetică86. 

Provocarea nr. 5: asigurarea de resurse adecvate pentru 
agențiile UE 

61 Cele trei organisme principale care se află în centrul politicii UE în materie de 
securitate cibernetică – ENISA, centrul EC3 din cadrul Europol și CERT-UE (a se vedea 
caseta 2) – se confruntă cu probleme legate de resurse într-un moment caracterizat de 
priorități politice care acordă o importanță accentuată securității. Resursele umane și 
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financiare alocate în prezent agențiilor UE reprezintă o provocare pentru ele în efortul 
de a se ridica la înălțimea așteptărilor87. 

62 Cererile formulate de agenții pentru alocarea de resurse suplimentare care să le 
permită să facă față cererii în creștere nu au fost pe deplin onorate, ceea ce poate 
pune în pericol îndeplinirea (în timp util) a obiectivelor de politică. De exemplu: 

o resursele limitate au reprezentat un factor care a împiedicat ENISA să își atingă pe 
deplin obiectivele în 201788. În pachetul din 2017 au fost propuse resurse 
suplimentare care să corespundă noului mandat al agenției; 

o recrutarea de analiști și investițiile în capacitățile TIC ale Centrului EC3 din cadrul 
Europol nu au ținut pasul cu cererea89. De asemenea, Grupul operativ comun de 
acțiune împotriva criminalității informatice (J-CAT) din cadrul Centrului EC3 al 
Europol este format din experți din statele membre și din țări terțe și are 
misiunea de a sprijini investigațiile bazate pe informații. Costurile sunt însă 
suportate în mare măsură de statele de origine, ceea ce descurajează detașarea 
unui număr mai mare de experți. O abordare temporară, de la caz la caz, a fost 
concepută cu finanțare din partea Europol sau a Ciclului de politici ale UE pentru 
a permite participarea mai multor țări. 

63 Unele constrângeri sunt impuse de agențiile însăși. Mulți membri ai personalului 
CERT-UE și al ENISA sunt agenți contractuali, procedurile de recrutare a acestei 
categorii de personal fiind de regulă lente. Alte constrângeri, cum ar fi atragerea și 
păstrarea talentelor, rezultă din incapacitatea agențiilor de a concura cu salariile din 
sectorul privat sau reprezintă o consecință a perspectivelor precare de evoluție 
a carierei. Prin urmare, între 2014 și 2016, ENISA și-a externalizat o mare parte din 
activitățile sale90. 

64 Lipsa de personal și de instrumente necesare poate antrena riscuri semnificative, 
în special în ceea ce privește colectarea de informații privind amenințările. Volumul de 
date din surse deschise și din surse închise continuă să crească, existând riscul de 
a depăși capacitatea analiștilor de a efectua analize adecvate privind amenințările. În 
lipsa capacităților și a instrumentelor adecvate pentru integrarea și interconectarea cu 
succes a acestor date, ele nu se vor traduce în mod efectiv în informații utilizabile cu 
privire la amenințări, care să poată fi partajate și analizate în întreaga UE91. 
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 Teme de reflecție – Finanțare și cheltuieli 

- În ce fel pot legiuitorii și Comisia să optimizeze cheltuielile UE în materie de 
securitate cibernetică și să le alinieze într-un mod mai explicit la obiective clar 
definite? 

- Cum pot fi abordate de o manieră globală deficitele în materie de resurse care 
există în agențiile UE, ținând seama de nevoile și de obiectivele Uniunii? 

- Ce măsuri sunt identificate la nivelul UE și al statelor membre pentru a reduce 
barierele care împiedică IMM-urile să beneficieze de capital de investiții pentru 
a-și extinde activitățile? 

- Ce rezultate concrete și susținute produc fondurile aferente Orizont 2020 din 
perspectiva creării de soluții de securitate cibernetică? 

- În ce mod contribuie exercițiile UE de consolidare a capacităților la dezvoltarea 
capabilităților dincolo de frontierele sale, în conformitate cu valorile Uniunii? 
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Construirea rezilienței cibernetice 
a societății 
65 Guvernanța în materie de securitate cibernetică se referă la gestionarea 
amenințărilor și a riscurilor, la consolidarea capacității și a conștientizării, precum și la 
coordonarea și la schimbul de informații într-un climat bazat pe încredere. 

Provocarea nr. 6: consolidarea guvernanței și a standardelor 

Guvernanța securității informației 

66 Guvernanța securității informației presupune crearea de structuri și de politici 
care să asigure confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor. Guvernanța 
este mult mai mult decât o chestiune de ordin tehnic, ea necesitând un leadership 
eficace, procese solide și strategii aliniate la obiectivele organizaționale92. 
O subcategorie a acestui concept este guvernanța în materie de securitate cibernetică, 
care acoperă toate tipurile de amenințări legate de spațiul cibernetic, inclusiv atacuri, 
încălcări de securitate sau incidente sofisticate și cu ținte specifice, care sunt dificil de 
detectat sau de gestionat. 

67 Modelele de guvernanță în materie de securitate cibernetică diferă de la un stat 
membru la altul. În plus, la nivel național, responsabilitatea pentru securitatea 
cibernetică este adesea împărțită între mai multe entități. Aceste diferențe ar putea 
împiedica, la nivel național, și cu atât mai mult la nivelul UE, cooperarea de care este 
nevoie pentru a se răspunde la incidentele transfrontaliere de mare amploare și pentru 
a face schimb de informații privind amenințările. Sondajul realizat de Curte în rândul 
oficiilor naționale de audit a arătat că deficiențele mecanismelor de guvernanță și de 
gestionare a riscurilor utilizate de autoritățile publice sunt percepute ca reprezentând 
cele mai mari riscuri. 

68 Deși consecințele pentru organizațiile din sectorul privat pot fi grave, guvernanța 
lor cibernetică prezintă numeroase deficiențe. Aproape nouă din zece organizații 
consideră că funcția de securitate cibernetică de care dispun nu răspunde pe deplin 
nevoilor lor93, iar responsabilii de securitate cibernetică sunt separați de cel puțin două 
niveluri ierarhice de consiliul de administrație94. 
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69 Directivele UE privind dreptul societăților comerciale nu stabilesc cerințe specifice 
privind raportarea riscurilor cibernetice. În Statele Unite, Comisia pentru Valori 
Mobiliare și Burse (Securities and Exchange Commission) a emis recent orientări fără 
caracter obligatoriu menite să ajute întreprinderile publice să pregătească prezentări 
de informații privind riscurile și incidentele de securitate cibernetică95. Comitetul 
comun al autorităților europene de supraveghere96 a avertizat cu privire la creșterea 
riscurilor cibernetice, a încurajat instituțiile financiare să îmbunătățească sistemele 
informatice fragile și să exploreze riscurile inerente legate de securitatea informațiilor, 
de conectivitate și de externalizare97. 

70 Consolidarea guvernanței securității informațiilor în cazul IMM-urilor este 
deosebit de dificilă, deoarece, de cele mai multe ori, acestea nu sunt în măsură să 
implementeze sistemele adecvate. IMM-urile nu dispun de orientări corespunzătoare 
cu privire la aplicarea cerințelor în materie de securitate a informațiilor și de protecție 
a vieții private sau cu privire la atenuarea riscurilor tehnologice98. Prin urmare, o mai 
bună înțelegere a nevoilor IMM-urilor și oferirea stimulentelor și a sprijinului necesar 
reprezintă provocări-cheie. 

71 Lipsa unui cadru internațional de guvernanță coerent în materie de securitate 
cibernetică afectează capacitatea comunității internaționale de a răspunde la atacurile 
cibernetice și de a le limita. Este deci important să se ajungă la un consens cu privire la 
un astfel de cadru de guvernanță care să reflecte cel mai bine interesele și valorile 
UE99. Încercările de a stabili norme internaționale obligatorii privind spațiul cibernetic 
devin din ce în ce mai anevoioase, astfel cum o demonstrează eșecul Grupului de 
experți guvernamentali al ONU de a ajunge la un consens cu privire la modul în care ar 
trebui să se aplice dreptul internațional în cazul măsurilor luate de state ca răspuns la 
incidente. 

72 Pentru a-și consolida agenda referitoare la guvernanța spațiului cibernetic, UE 
a formalizat, de asemenea, șase parteneriate în domeniul cibernetic cu scopul de 
a stabili dialoguri periodice în materie de politici, menite să consolideze încrederea și 
să identifice domenii comune de cooperare100. Rezultatele sunt eterogene; este însă 
clar faptul că, per ansamblu, în domeniul internațional, UE nu poate fi considerată încă 
un „actor major în domeniul securității cibernetice”, chiar dacă vizibilitatea sa în 
materie a crescut101. 

Securitatea informațiilor în instituțiile UE 

73 Fiecare instituție a UE dispune de propriile norme în materie de guvernanță 
a securității informațiilor. Un acord interinstituțional prevede asistență pentru 
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securitatea informațiilor din partea Comisiei pentru celelalte instituții și agenții. 
Instituțiile și organismele UE au recunoscut necesitatea de a-și dezvolta într-un mod 
coerent capacitățile cibernetice și abordările de gestionare a riscurilor. În 2020, 
Comisia, Consiliul și SEAE trebuie să prezinte Grupului de lucru orizontal privind 
aspectele cibernetice un raport referitor la guvernanță și la progresele înregistrate în 
clarificarea și armonizarea guvernanței în materie de securitate cibernetică în 
instituțiile și agențiile UE102. 

74 În cadrul Comisiei, Direcția Generală Informatică (DIGIT) este responsabilă pentru 
securitatea infrastructurii și a serviciilor informatice (a se vedea caseta 3). Principalele 
obiective în materie de securitate informatică prevăzute de Strategia digitală a 
Comisiei constau în integrarea securității informatice în procesele de management; 
asigurarea unei infrastructuri eficiente (din punctul de vedere al costurilor) și 
a rezilienței; extinderea sferei de acțiune pentru detectarea incidentelor și pentru 
răspunsul la acestea; și integrarea guvernanței în domeniul IT și al securității103. În 
conformitate cu contractul încheiat cu furnizorul său, Comisia se asigură că aproape 
toate programele informatice fac obiectul unei mentenanțe active și că se utilizează 
doar programe informatice pentru care se asigură suport din partea vânzătorului104. 

75 Importanța protejării instituțiilor se extinde, de asemenea, la misiunile și 
structurile PSAC ale UE din întreaga lume. Una dintre prioritățile Cadrului de politici al 
UE pentru apărarea cibernetică (actualizat în 2018) este de a întări protecția sistemelor 
de comunicații și de informații aferente PSAC utilizate de către entitățile UE. SEAE 
dispune în prezent de un consiliu intern pentru guvernanța în domeniul cibernetic, 
care s-a reunit pentru prima dată în iunie 2017105. 

Caseta 3 

Protejarea sistemelor de informații ale Comisiei 

Cele aproximativ 1 300 de sisteme și cele 50 000 de dispozitive ale Comisiei Europene 
sunt în mod constant ținta unor atacuri cibernetice. Responsabilitatea pentru domeniul 
informatic este descentralizată, astfel cum se arată în figura de mai jos. Securitatea 
informațiilor și a sistemelor informatice se bazează pe un plan comun de securitate 
informatică elaborat de DIGIT. Consiliul pentru tehnologia informației și securitatea 
cibernetică acționează în calitate de principal responsabil pe probleme de securitatea 
informațiilor în cadrul Comisiei și stabilește o legătură între componenta operațională 
a securității informatice și structura superioară de conducere a Comisiei, reprezentată 
de Consiliul pentru gestiunea corporativă (Corporate Management Board). 
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza deciziilor Comisiei106. 

Sarcina principală a Direcției Generale Resurse Umane și Securitate (DG HR) este de 
a proteja personalul, informațiile și activele Comisiei. Această direcție generală 
efectuează de asemenea investigații de securitate cu privire la incidentele care prezintă 
o dimensiune de securitate mai largă decât cea informatică, contribuind astfel la 
activitățile sale de contrainformații și de combatere a terorismului. 

DIGIT răspunde de securitatea informatică și găzduiește CERT-UE (Centrul de răspuns la 
incidente de securitate cibernetică). Înființat în 2011, CERT-UE funcționează cu un buget 
anual de circa 2,5 milioane de euro pe an și are aproximativ 30 de angajați. CERT-UE 
este primul respondent în cazul oricărui incident de securitate a informațiilor care 
vizează mai multe instituții, dar nu funcționează deocamdată 24 de ore din 24 și 7 zile 
din 7. Centrul găzduiește o platformă de schimb de informații. În 2018, CERT-UE 
a semnat un memorandum de înțelegere fără caracter obligatoriu cu ENISA, cu EC3 și cu 
Agenția Europeană de Apărare cu scopul de a consolida cooperarea și coordonarea. De 
asemenea, CERT-UE a încheiat un acord tehnic cu Capacitatea de răspuns la incidente 
informatice din cadrul NATO (NCIRC). 

Evaluări ale amenințărilor și ale riscurilor 

76 Evaluările bine întemeiate și continue cu privire la amenințări și la riscuri 
reprezintă instrumente importante atât pentru organizațiile publice, cât și pentru cele 
private. Nu există însă o abordare standard de clasificare și de cartografiere 
a amenințărilor cibernetice sau de evaluare a riscurilor: altfel spus, conținutul 
evaluărilor variază în mod considerabil. Acest lucru reprezintă o provocare pentru 
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o abordare coerentă la nivelul UE în materie de securitate cibernetică107. În plus, 
aceste evaluări se bazează adesea pe aceleași surse sau chiar pe alte evaluări ale 
amenințărilor, ceea ce are ca rezultat un „efect de ecou” care propagă aceleași 
constatări108, apărând astfel riscul de a nu se acorda o atenție suficientă altor 
amenințări. Această situație este exacerbată de reticența continuă de a face schimb de 
informații, precum și de subraportarea incidentelor. 

77 Celula de fuziune împotriva amenințărilor hibride109, integrată în SEAE, a fost 
creată cu scopul de a îmbunătăți gradul de cunoaștere a situației și de a sprijini luarea 
deciziilor prin partajarea de analize, dar trebuie să își lărgească expertiza, inclusiv în 
ceea ce privește securitatea cibernetică. În paralel, CERT-UE pune la dispoziția 
instituțiilor, a organismelor și a agențiilor UE rapoarte și note de informare cu privire la 
amenințările cibernetice care le vizează. 

78 ENISA a constatat în trecut că numeroase state membre au o înțelegere calitativă 
a amenințărilor și că este nevoie de o modelare îmbunătățită a amenințărilor 
cibernetice110. Monitorizarea capacității de analiză strategică va consolida înțelegerea 
de ansamblu. Evaluările amenințărilor ar putea acoperi însă nu numai amenințările 
tehnologice, ci și pe cele sociopolitice și economice, pentru a asigura o imagine mai 
cuprinzătoare și pentru a include factorii care stau la baza amenințărilor și motivele 
actorilor implicați. 

Stimulente 

79 Există încă prea puține stimulente juridice și economice care încurajează 
organizațiile să notifice și să facă schimb de informații cu privire la incidente. Temându-
se de prejudiciile aduse reputației lor, multe organizații preferă în continuare să 
trateze în mod discret atacurile cibernetice sau să îi plătească pe autorii acestora. 
Rămâne de văzut cât de eficace va fi Directiva NIS în ceea ce privește creșterea 
nivelului notificărilor. Comisia se așteaptă ca îmbunătățirile să se materializeze în 
primul rând la nivel național, însă „Legea privind securitatea cibernetică” va adăuga 
o perspectivă europeană111. 

80 Prin includerea anumitor standarde în procedurile lor de achiziții, autoritățile 
publice au o pârghie importantă asupra furnizorilor, atât în calitate de cumpărători de 
produse și servicii digitale prin intermediul achizițiilor publice, cât și prin intermediul 
finanțării acordate pentru cercetare și pentru diferite programe (de exemplu, prin 
impunerea adoptării anumitor standarde tehnice, cum ar fi protocolul de internet IPv6, 
pentru a contribui la combaterea criminalității informatice). În prezent, nu există însă 



38 

 

un cadru comun de achiziții pentru infrastructura de securitate cibernetică112. 
Intervenția Comisiei ar putea schimba multe în acest sens. Programul Europa digitală 
propus pentru următorul cadru financiar multianual își propune să soluționeze 
problema investițiilor limitate realizate până în prezent de sectorul public în 
achiziționarea celor mai recente tehnologii de securitate cibernetică. 

81 Prin capacitatea sa de reglementare, Comisia se poate asigura că sunt elaborate 
standarde adecvate care să fie adoptate pe scară largă în vederea consolidării 
securității. Comisia și Europol lucrează împreună cu organisme de guvernanță 
a internetului precum ICANN (a se vedea punctul 38) și RIPE-NCC113, această cooperare 
fiind esențială pentru instituirea unei arhitecturi corespunzătoare de combatere 
a criminalității informatice care să sprijine autoritățile de aplicare a legii și pe cele 
judiciare. 

Provocarea nr. 7: dezvoltarea competențelor și creșterea 
gradului de conștientizare 

82 ENISA a subliniat faptul că utilizatorii joacă un rol esențial împotriva atacurilor 
cibernetice și că dezvoltarea competențelor, a educației și a conștientizării este 
crucială pentru construirea rezilienței cibernetice a societății114. De la locul de muncă 
sau de acasă, persoanele care sunt în măsură să detecteze semnele de avertizare și 
care dispun de tehnicile potrivite pot încetini sau preveni atacurile. 

83 Deosebit de îngrijorătoare este asimetria crescândă între know-how-ul necesar 
pentru a comite o infracțiune informatică sau pentru a lansa un atac cibernetic, pe de 
o parte, și competențele necesare pentru a se apăra împotriva acestor fenomene. 
Modelul crime-as-a-service (infracțiunea ca prestație de servicii) a redus barierele de 
intrare pe piața criminalității informatice: indivizii care nu dispun de cunoștințele 
tehnice pentru a construi rețele botnet, kituri de exploatare sau pachete de 
ransomware le pot închiria acum de pe piață. 

Formare, competențe și dezvoltarea capacităților 

84 Lumea se confruntă cu un deficit din ce în ce mai mare de competențe în materie 
de securitate cibernetică; deficitul forței de muncă s-a accentuat cu 20 % din 2015115. 
Canalele de recrutare tradiționale nu răspund cererii, inclusiv în ceea ce privește 
posturile de conducere și posturile interdisciplinare116. La nivel mondial, aproape 90 % 
din forța de muncă din domeniul securității cibernetice este de sex masculin; lipsa 
persistentă a diversității de gen limitează și mai mult rezerva de talente117. În plus, în 
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cadrul universităților, subiectele legate de domeniul cibernetic sunt subreprezentate în 
cadrul programelor care nu sunt de natură tehnică. 

85 Este nevoie de formare și educare la toate nivelurile, în rândul funcționarilor 
publici, al autorităților de aplicare a legii, al autorităților judiciare, al forțelor armate și 
al cadrelor didactice. De exemplu, instanțele judecătorești trebuie să fie în măsură să 
abordeze particularitățile tehnice în evoluție rapidă ale criminalității informatice și să 
se ocupe de victimele acesteia118; în prezent, la nivelul UE nu există standarde pentru 
formare și certificare119. În instituțiile UE, obținerea mixului corect de competențe este 
un aspect important. În lipsa acestuia, instituțiile riscă să nu fie în măsură să definească 
în mod adecvat sfera de acțiune, să identifice partenerii potriviți și nevoile în materie 
de securitate sau să nu aibă capacitatea de a gestiona programe. La rândul său, acest 
lucru poate submina eficacitatea programelor UE sau a elaborării de politici. 

86 Statele membre rămân responsabile de politicile educaționale, dar la nivelul UE 
au loc deja numeroase activități de formare (a se vedea tabelul 2) și exerciții (a se 
vedea caseta 4). UE poate contribui la integrarea unor standarde aplicabile la nivelul 
UE în programele de învățământ în toate disciplinele relevante120. În domeniul 
investigării criminalistice a infracțiunilor informatice, de exemplu, sunt necesare 
standarde comune de formare pentru a facilita calea pentru admisibilitatea probelor în 
statele membre. Având în vedere caracterul transfrontalier al criminalității informatice, 
pot fi implicate mai multe jurisdicții, ceea ce necesită formare la nivelul UE. Or, CEPOL, 
agenția UE pentru formare în materie de aplicare a legii, a constatat că peste două 
treimi din statele membre nu asigură formare periodică în domeniul cibernetic pentru 
funcționarii responsabili cu aplicarea legii121. De asemenea, UE poate identifica 
modalități de a crea sinergii în materie de educație și formare profesională între sfera 
civilă și cea militară122. Acestea fiind spuse, ENISA a constatat că, deși oportunitățile de 
formare care există actualmente în sectoarele critice sunt extinse, ele nu vizează într-o 
măsură suficientă reziliența infrastructurii critice123. 
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Tabelul 2 – Câteva dintre inițiativele UE de formare profesională în 
domeniul cibernetic 

Proiectele Agenției Europene de 
Apărare, cum ar fi proiectul de 
sprijin în materie de exerciții 
desfășurate de sectorul privat și 
proiectul Cyber Ranges 

Rețeaua Colegiului European de 
Securitate și Apărare (care oferă 
formare civil-militară), inclusiv 
Platforma de educație, exerciții de 
formare și evaluare în domeniul 
cibernetic 

Formarea pusă la dispoziție de 
ENISA, care propune programe de 
formare pentru domeniile care 
riscă să nu fie acoperite de piața 
comercială 

Programele de formare ale 
Europol, CEPOL și ECTEG124 – 
inclusiv Modelul de guvernanță 
pentru formarea profesională și 
Cadrul de competențe (include 
o certificare) 

Rețeaua propusă de centre de 
competențe și Centrul propus de 
competențe în domeniul cercetării 

Măsurile privind criptarea propuse 
în Al unsprezecelea raport privind 
progresele înregistrate către 
o uniune a securității 

Cooperarea UE-NATO privind 
formarea și educația în domeniul 
apărării cibernetice 

Programul Erasmus militar Rețeaua Europeană de Formare 
Judiciară 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

87 UE a detașat experți în materie de securitate și de combatere a terorismului în 
17 delegații pentru a consolida legătura dintre securitatea internă și cea externă a 
UE125. Lăsând la o parte constrângerile legate de resurse, un know-how îmbunătățit în 
domeniul cibernetic ar putea contribui la implementarea proiectelor adecvate, precum 
și la identificarea de sinergii cu alte programe sau surse de finanțare126. De asemenea, 
acesta ar putea spori vizibilitatea securității cibernetice în cadrul dialogului politic, în 
pofida concurenței cu numeroase alte priorități, cum ar fi migrația, criminalitatea 
organizată sau reîntoarcerea luptătorilor străini. 
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Caseta 4 

Exercițiile 

 Exercițiile sunt elemente importante ale educării și formării în domeniul cibernetic, 
oferind oportunități excelente de a spori gradul de pregătire prin testarea 
capabilităților, prin oferirea de răspunsuri la scenarii reale și prin construirea de 
rețele de relații de lucru. Din 2010, frecvența exercițiilor desfășurate a crescut 
semnificativ. 

Participanții iau parte la exerciții de 
la fața locului sau de la distanță. 
Evaluările realizate în urma 
exercițiilor permit identificarea 
învățămintelor, deși este posibil ca 
acestea să nu fie diseminate încă pe 
deplin între nivelul strategic/politic, 
nivelul operațional și nivelul 
tehnic127. 

Principalele exerciții desfășurate de 
UE și NATO – Cyber Europe (exercițiu 
operațional) bienal și Locked Shields 
(exercițiu tehnic) anual – au reunit 
peste 1 000 de participanți din aproximativ 30 de state participante. Ambele exerciții 
se axează pe protejarea și menținerea infrastructurii critice în scenarii de atac 
simulate. Nivelul lor de detaliere a crescut considerabil, ambele incluzând în prezent 
elemente de media, elemente juridice și elemente de politică financiară, cu scopul 
de a îmbunătăți gradul de cunoaștere a situației de către practicieni. Exercițiul 
paralel și coordonat PACE (desfășurat la nivel strategic) testează interacțiunea dintre 
UE și NATO în cadrul unui scenariu de criză hibridă. 

Acestea nu sunt singurele exerciții internaționale. ENISA organizează un exercițiu 
anual de securitate cibernetică, în care echipele concurează pentru a rezolva 
probleme legate de securitate, cum ar fi securitatea internetului și a dispozitivelor 
mobile, cripto-puzzle-uri, inginerie inversă, etică și criminalistică. Primul exercițiu la 
nivel ministerial, denumit EU CYBRID, a avut loc în septembrie 2017 și s-a concentrat 
asupra procesului decizional la nivel strategic. În 2018, a fost lansat exercițiul 
Crossed Swords afiliat NATO, care are scopul de a îmbunătăți elementele de ofensivă 
ale exercițiului Locked Shields. NATO organizează, de asemenea, exercițiile Cyber 
Coalition. 

O provocare esențială este aceea de a se asigura implicarea activă a tuturor părților 
interesate importante și coordonarea tuturor exercițiilor, astfel încât să se evite 
duplicarea și învățămintele dobândite să poată fi partajate în mod eficient. 

22
25

29 30 30450
500

657

948 900

2010 2012 2014 2016 2018

Evoluția în cadrul exercițiului Cyber Europe

Numărul de state reprezentate Numărul de participanți

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza documentelor ENISA.
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Conștientizarea situației 

88 Cetățenii sunt adesea vectori ai atacurilor și vectori de răspândire a dezinformării, 
fiind probabil ca aceștia să fie expuși fără voia lor la vulnerabilități ale unor dispozitive 
și programe informatice ieftine și distribuite pe scară largă sau să devină victime ale 
tehnicilor de inginerie socială. Creșterea gradului de conștientizare este așadar 
esențială pentru construirea unei reziliențe cibernetice eficace, însă nu este în niciun 
caz o sarcină simplă, deoarece este greu pentru nespecialiști să înțeleagă 
complexitatea securității cibernetice și riscurile asociate. 

89 Luna europeană a sensibilizării cu privire la securitatea cibernetică (European 
Cyber Security Awareness Month – ECSM) și Ziua pentru un internet mai sigur sunt 
exemple de evenimente de sensibilizare. Șapte state care nu sunt membre ale UE s-au 
alăturat inițiativei ECSM128. Campania Say No! („Spune nu!”) a Europol își propune să 
reducă riscul ca minorii să devină victime ale coerciției sexuale și ale extorcării online. 
Reducerea riscului este importantă deoarece, în prezent, puține victime semnalează 
poliției aceste crime infracțiuni129. Comisia recunoaște că strategia de securitate 
cibernetică a fost doar „parțial eficace” în sensibilizarea cetățenilor și 
a întreprinderilor130. Printre cauzele care explică această situație se numără amploarea 
efortului necesar, resursele limitate, implicarea inegală a statelor membre și lipsa de 
dovezi științifice cu privire la modul cel mai potrivit de a crește și a măsura gradul de 
conștientizare. 

90 Provocarea cu care se confruntă Comisia și agențiile relevante este aceea de a se 
asigura că măsurile de sensibilizare sunt bine direcționate și beneficiază de 
o publicitate adecvată, că ele sunt inclusive și corespund situației amenințărilor, că 
evită efecte nedorite precum saturația provocată de multitudinea informațiilor legate 
de securitate (security fatigue)131 și că se elaborează metode de evaluare și parametri 
de măsurare pentru a le evalua eficacitatea. Aceste condiții ar trebui să se aplice în 
egală măsură în cadrul instituțiilor UE, și aici fiind nevoie de o îmbunătățire a „culturii 
conștientizării”132. 

Provocarea nr. 8: îmbunătățirea schimbului de informații și 
a coordonării 

91 Securitatea cibernetică necesită o cooperare între sectorul public și cel privat, în 
special în ceea ce privește schimbul de informații și de bune practici. Încrederea este 
esențială la toate nivelurile pentru a se crea un mediu propice pentru schimbul 
transfrontalier de informații sensibile. Coordonarea necorespunzătoare duce la 
fragmentare, la dublarea eforturilor și la o dispersie a expertizei. În schimb, 
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o coordonare eficace poate avea ca rezultat succese concrete, cum ar fi închiderea 
piețelor care există pe darknet133. În ciuda progreselor înregistrate în ultimii ani, 
nivelurile de încredere sunt încă „insuficiente”134 în unele state membre și la nivelul 
UE135. 

Coordonarea între instituțiile UE și cu statele membre 

92 Unul dintre obiectivele Strategiei de securitate cibernetică și al structurilor de 
cooperare instituite prin Directiva NIS a fost de a consolida încrederea în rândul 
părților interesate. În documentul de evaluare a strategiei este recunoscut faptul că 
a fost creată o bază de cooperare strategică și operațională la nivelul UE136. Cu toate 
acestea, coordonarea în general este „insuficientă”137. Provocarea constă în asigurarea 
faptului că schimbul de informații nu este numai util, ci contribuie în același timp la 
conturarea unei imagini complete a situației de ansamblu. Ajungerea la o înțelegere 
comună bazată pe o terminologie acceptată reprezintă un factor important în acest 
sens (a se vedea caseta 5). 

93 În evaluarea ENISA s-a remarcat însă că abordarea UE în materie de securitate 
cibernetică nu era suficient de coordonată, ceea ce a dus la o lipsă de sinergii între 
activitățile ENISA și activitățile altor părți interesate. Mecanismele de cooperare sunt 
încă relativ imature138; „Legea privind securitatea cibernetică” intenționează să 
abordeze acest aspect prin consolidarea rolului de coordonare al ENISA. Dorința de 
a dezvolta cooperarea a fost principalul motiv care a stat la baza memorandumului de 
înțelegere semnat în 2018 între ENISA, AEA, Centrul EC3 din cadrul Europol și CERT-
UE139. O prioritate pentru Comisie în următorii ani va fi asigurarea unei alinieri 
adecvate între inițiativele de politică, nevoile existente și programele de investiții, 
obiectivul urmărit fiind acela de a depăși fragmentarea și de a genera sinergii140. 

94 Funcțiile de coordonare sunt integrate în cadrul diferitor organisme 
instituționale. Grupul operativ pentru o uniune a securității a fost creat cu misiunea de 
a juca un rol central în coordonarea diferitor direcții generale ale Comisiei în vederea 
sprijinirii agendei privind o uniune a securității141. În cadrul acestui grup operativ, 
subgrupul de lucru pentru domeniul securității cibernetice este prezidat de DG CNECT. 

95 În cadrul Consiliului, securitatea cibernetică este gestionată de Grupul de lucru 
orizontal pentru chestiuni cibernetice, care coordonează aspectele cibernetice 
strategice și orizontale și ajută la conceperea exercițiilor și la evaluarea rezultatelor 
acestora. Acest grup de lucru colaborează îndeaproape cu Comitetul politic și de 
securitate, care are un rol central în procesul decizional privind eventualele măsuri 
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diplomatice legate de spațiul cibernetic (a se vedea caseta 6 de la capitolul următor). 
Întrucât securitatea cibernetică este o chestiune transversală, coordonarea tuturor 
intereselor relevante nu este simplă: au putut fi numărate nu mai puțin de 24 de 
grupuri de lucru și de grupuri pregătitoare care au tratat recent aspecte legate de 
securitatea cibernetică142. 

96 Cele mai recente două propuneri legislative privind consolidarea ENISA (2017) și, 
respectiv, privind crearea unei rețele de centre de competențe în materie de securitate 
cibernetică și a unui centru de competențe în domeniul cercetării (2018) sunt 
concepute special pentru a aborda fragmentarea și dublarea eforturilor. Una dintre 
forțele motrice de la baza rețelei de centre de competențe în materie de securitate 
cibernetică și a centrului de competențe în domeniul cercetării a fost nevoia de a se 
elimina lacunele pe care structurile de cooperare prevăzute de Directiva NIS nu le pot 
acoperi deoarece nu au fost concepute pentru a sprijini dezvoltarea unor soluții de 
„vârf”. 

Caseta 5 

Eforturi de a vorbi aceeași limbă informatică: coerența tehnologică 

Claritatea terminologică ajută la o mai bună conștientizare și coordonare 
a situației143 și permite stabilirea cu precizie a ceea ce constituie o amenințare sau 
un risc. 

Centrul Comun de Cercetare al Comisiei (JRC) a elaborat recent o taxonomie 
revizuită de cercetare, pe baza diferitor standarde internaționale144. Obiectivul 
urmărit este ca această taxonomie să devină o referință și să fie utilizată ca index de 
către entitățile de cercetare din întreaga Europă. 
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană, adaptare pe baza datelor Comisiei Europene. 

Până de curând, instituțiile și agențiile UE nu dispuneau de definiții comune. 
Lucrurile evoluează însă. În cadrul planului său de acțiune, Grupul de cooperare 
a elaborat o taxonomie a incidentelor cu scopul de a facilita o colaborare 
transfrontalieră eficientă. 

 

Cooperarea și schimbul de informații cu sectorul privat 

97 Cooperarea dintre autoritățile publice și sectorul privat este esențială pentru 
consolidarea nivelurilor globale de securitate cibernetică. În pofida acestui fapt, în 
evaluarea sa din 2017 a Strategiei de securitate cibernetică, Comisia a constatat că 
schimbul de informații între părțile interesate din sectorul privat și între sectorul public 
și cel privat „nu era încă optim” din cauza „lipsei de mecanisme de raportare sigure și 
a lipsei de stimulente pentru schimbul de informații”145, situație care împiedică 
realizarea obiectivelor strategice. Comisia a remarcat, de asemenea, absența unui 
mecanism eficient de cooperare prin care statele membre să poată colabora pentru 
a consolida din punct de vedere strategic capabilități industriale durabile la scară 
largă146. 

Domeniile de cercetare în 
materie de securitate 

cibernetică

• Inteligența artificială
• Big Data
• Tehnologia blockchain 

și tehnologia registrelor 
distribuite (DLT)

• Tehnologia de tip cloud 
și virtualizarea

• Sisteme informatice 
integrate

• Tehnologii hardware 
(RFID, cipuri, senzori, 
routere etc.)

• Calculul de înaltă 
performanță (HPC)

• Interfața om-mașină 
(HMI)

• Sisteme de control 
industrial (de exemplu 
SCADA)

• Sisteme de informații
• Internetul obiectelor
• Dispozitive mobile
• Sisteme de operare
• Sisteme ubicue
• Tehnologii cuantice
• Robotică
• Sisteme și aplicații 

satelitare
• Lanțul de aprovizionare
• Sisteme legate de 

vehicule

Aplicații și 
tehnologii

Sectoare

• Audiovizual și mass-
media

• Apărare
• Infrastructura 

digitală
• Energie
• Sectorul financiar

• Administrația 
publică

• Sănătate
• Transport maritim
• Domeniul nuclear
• Siguranța publică
• Turism

• Transporturi
• Ecosisteme 

inteligente
• Spațiul
• Lanțul de 

aprovizionare

• Criptologie în 
domeniul asigurărilor, 
al auditului și al 
certificării 
(criptografie și 
criptoanaliză)

• Securitatea datelor și 
respectarea vieții 
private

• Educație și formare 
profesională

• Tratarea incidentelor 
operaționale și 
criminalistică digitală

• Aspectele umane
• Managementul 

identității și al 
accesului (IAM)

• Managementul 
securității și 
guvernanța în materie 
de securitate

• Rețele și sisteme 
distribuite

• Integrarea aspectelor 
de securitate (security 
engineering) în 
concepția de 
hardware și software

• Măsurători de 
securitate

• Aspecte juridice
• Baze teoretice
• Managementul 

încrederii, asigurare și 
răspundere

Nevoi și niveluri de maturitate diferite

Taxonomia în domeniul cibernetic

http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=53646
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98 Centrele de schimb de informații și de analiză (ISAC) sunt entități înființate cu 
rolul de a oferi platforme și resurse pentru a facilita schimbul de informații între 
sectorul public și cel privat, precum și pentru a colecta informații cu privire la 
amenințările cibernetice. Scopul lor este de a consolida încrederea prin schimbul de 
experiență, de cunoștințe și de analiză, în special cu privire la cauzele profunde, la 
incidente și la amenințări. Centre de schimb de informații și de analiză există deja la 
nivel național și sectorial în multe state membre, dar acest tip de structuri sunt în 
continuare relativ limitate la nivel european147. În plus, ele vin la pachet cu o serie de 
provocări (constrângeri la nivelul resurselor financiare, dificultăți în evaluarea 
succesului lor, asigurarea structurilor adecvate capabile să implice atât sectorul public, 
cât și pe cel privat, implicarea autorităților de aplicare a legii), provocări care vor trebui 
să fie depășite dacă se dorește ca aceste structuri să contribuie la punerea în aplicare a 
Directivei NIS și la consolidarea capabilităților de securitate la nivel european148. 

99 O cooperare strânsă cu sectorul privat este deosebit de importantă pentru 
combaterea criminalității informatice complexe, dar eficiența sa nu este aceeași între 
statele membre și depinde de nivelul de încredere149. Centrul EC3 din cadrul Europol 
a instituit o serie de grupuri consultative la care participă operatori din sectorul privat, 
instituții și agenții ale UE și alte organizații internaționale, obiectivul urmărit fiind 
îmbunătățirea colaborării prin crearea de rețele, prin schimbul de informații strategice 
și prin cooperare. Aceste grupuri lucrează la planuri aliniate la obiectivele Ciclului de 
politici ale UE150. Folosirea abuzivă în scopuri infracționale a criptării este un alt 
domeniu care prezintă numeroase provocări și necesită, prin urmare, o cooperare mai 
strânsă cu sectorul privat. Centrul EC3 din cadrul Europol analizează în prezent 
posibilitatea de a găzdui, ca detașări pe lângă J-CAT, echipe temporare care să se 
ocupe de dosare specifice (a se vedea punctul 62), formate din experți din sectorul 
privat și din mediul academic. 

100 Lipsa unor mecanisme eficiente de cooperare afectează comunitățile civile și pe 
cele de apărare – atât publice, cât și private. Domeniile care reprezintă o provocare 
comună includ criptografia, sistemele integrate securizate, detectarea programelor 
malware, tehnicile de simulare, protecția rețelelor și a sistemelor de comunicații și 
tehnologiile de autentificare. Promovarea cooperării civilo-militare și sprijinirea 
cercetării și a tehnologiei (în special prin sprijinirea IMM-urilor) sunt două dintre 
prioritățile Cadrului de politici al UE pentru apărarea cibernetică (actualizat în 2018). 
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 Teme de reflecție – Consolidarea rezilienței 
- Cum poate fi găsit un echilibru adecvat la nivelul UE între necesitatea de 

a integra politica în materie de securitate cibernetică și de a asigura 
o coordonare eficientă între diferiții actori, pe de o parte, și dispersarea 
responsabilităților, pe de altă parte? 

- Cât de pregătite sunt instituțiile și agențiile UE pentru următorul atac de mare 
amploare lansat direct împotriva lor? 

- Cum ar putea deveni mai atractive pentru profesioniști agențiile UE cu 
responsabilități în domeniul cibernetic? 

- Ce alte măsuri sunt necesare pentru a se asigura, în cadrul instituțiilor și al 
agențiilor UE, capacitatea adecvată pentru a permite un cadru coerent de 
evaluare a riscurilor și a amenințărilor? 

- În ce mod abordează autoritățile europene de supraveghere (Autoritatea 
Bancară Europeană, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe și 
Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale) vulnerabilitățile 
cibernetice inerente în sectorul financiar și ce învățăminte se pot trage din acest 
domeniu pentru alte sectoare? 

- Având în vedere deficitul general de expertiză, cum poate fi utilizată cel mai bine 
asistența tehnică oferită de UE pentru autoritățile publice astfel încât să se 
asigure un impact maxim de ansamblu în ceea ce privește îmbunătățirea 
rezilienței cibernetice? 

- Cum pot UE și statele membre să asigure o prezență relevantă în cadrul 
discuțiilor internaționale pentru a modela guvernanța și standardele spațiului 
cibernetic și pentru a promova valorile UE? 

- Ce măsuri de sensibilizare luate la nivelul UE și la nivelul statelor membre 
(inclusiv eforturile de prevenire) aduc într-adevăr o schimbare și ce poate face 
UE pentru a amplifica aceste măsuri? 

- Ce rol poate juca UE în ceea ce privește contribuția la asigurarea diversității de 
gen în domeniul securității cibernetice? 

- Cum pot UE și statele membre să consolideze sinergiile dintre comunitățile civile 
și cele din domeniul apărării, în conformitate cu Cadrul de politici pentru 
apărarea cibernetică (actualizat în 2018)? 
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Eficacitatea răspunsului la incidentele 
de securitate cibernetică 
101 Elaborarea unui răspuns eficace la atacurile cibernetice este fundamentală 
pentru a le stopa cât mai din vreme posibil. Este deosebit de important ca sectoarele 
critice, statele membre și instituțiile UE să poată reacționa rapid și în mod coordonat. 
Un aspect esențial în acest sens este detectarea timpurie a incidentelor. 

Provocarea nr. 9: detectarea și răspunsul eficace 

Detectarea și notificarea 

102 Instrumentele comune de detectare contribuie zilnic la respingerea marii 
majorități a atacurilor151. Sistemele digitale au devenit însă atât de complexe încât este 
imposibil să fie împiedicat fiecare atac. Gradul de sofisticare al atacurilor înseamnă de 
multe ori că acestea rămân nedetectate pentru perioade îndelungate de timp. Prin 
urmare, experții afirmă că accentul ar trebui pus pe detectarea rapidă și pe apărare152. 
Or, unele instrumente de detectare, cum ar fi automatizarea, învățarea automată și 
analiza comportamentală – care urmăresc reducerea riscurilor, precum și analizarea 
comportamentului sistemelor și extragerea învățămintelor care se impun – 
înregistrează rate scăzute de adoptare de către întreprinderi153. Acest lucru se explică, 
în parte, prin generarea de rezultate fals pozitive cu privire la activități care nu sunt 
amenințătoare, dar care sunt văzute ca rău-intenționate. 

103 Odată ce a fost detectată și analizată o încălcare de securitate, aceasta trebuie 
notificată și raportată rapid, astfel încât alte entități publice și private să poată lua 
măsuri preventive, iar autoritățile relevante să poată acorda sprijin celor afectați. 
Numeroase organizații sunt reticente în a recunoaște și a raporta incidentele 
cibernetice154. Implicarea din timp a autorităților de aplicare a legii în răspunsul inițial 
la infracțiunile informatice suspectate și schimbul proactiv de informații cu echipele 
CSIRT reprezintă de asemenea aspecte esențiale. 

104 Lipsa în trecut a unor cerințe comune la nivelul UE cu privire la notificarea 
incidentelor risca să întârzie comunicarea încălcărilor de securitate și să împiedice 
răspunsul. Introducerea Directivei NIS (a se vedea punctul 20) urmărește să rezolve 
aceste probleme. În urma atacurilor Wannacry din 2017, Comisia a concluzionat că 
sistemul aferent rețelei CSIRT „nu era încă pe deplin operațional”155. Pe măsură ce 
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punerea în aplicare a directivei continuă, rămâne de văzut dacă orientările elaborate 
de Grupul de cooperare vor reuși să depășească reticența de a raporta incidentele156. 

105 În temeiul regulamentelor existente ale UE, operatorii de servicii esențiale din 
anumite sectoare au obligații multiple de notificare (inclusiv față de consumatori), 
lucru care poate afecta eficiența procesului. De exemplu, operatorii din sectorul 
financiar și din cel bancar trebuie să respecte criterii, standarde, praguri și termene de 
notificare diferite în temeiul RGPD, al Directivei NIS, al Directivei privind serviciile de 
plată, al BCE/MUS, al sistemului TARGET 2 și al Regulamentului e-IDAS157. Prin urmare, 
este important ca aceste obligații să fie simplificate deoarece, pe lângă faptul că 
reprezintă o sarcină administrativă inutilă, o astfel de eterogenitate ar putea duce la 
o raportare fragmentată. 

Un răspuns coordonat 

106 Dezvoltarea unui cadru european de cooperare în caz de criză de securitate 
cibernetică este încă în lucru. Prin urmare, a fost introdus un plan de acțiune158 (a se 
vedea punctul 18) pentru a injecta o perspectivă cibernetică în mecanismul integrat 
pentru un răspuns politic la crize (IPCR), pentru a îmbunătăți gradul de conștientizare 
a situației și pentru a asigura o mai bună integrare cu alte mecanisme ale UE de 
gestionare a crizelor159. Planul de acțiune implică instituții și agenții ale UE, precum și 
state membre. Integrarea fluidă a tuturor acestor mecanisme de răspuns la situații de 
criză reprezintă o provocare160. Faptul că în prezent nu există o rețea comună de 
comunicații securizate între instituțiile UE este, de asemenea, o deficiență 
importantă161. 

107 Capacitatea UE de a răspunde la atacurile cibernetice la nivel operațional și 
politic în cazul unui incident transfrontalier de mare amploare a fost caracterizată 
drept „limitată”, printre altele deoarece securitatea cibernetică nu este încă integrată 
în mecanismele existente la nivelul UE pentru coordonarea răspunsului în situații de 
criză162. Directiva NIS nu a remediat această problemă. 

108 Reforma recent propusă a ENISA, care preconiza un rol operațional mai 
important în gestionarea incidentelor de securitate cibernetică de mare amploare, nu 
a fost susținută de statele membre, care preferă ca rolul agenției să fie acela de 
a sprijini și de a le completa acțiunile operaționale proprii163. La nivelul statelor 
membre există deja numeroase centre CERT/CSIRT, dar capacitățile lor variază 
considerabil. Acest lucru constituie un obstacol în calea cooperării transfrontaliere 
eficace de care este nevoie pentru răspunsul la incidente de mare amploare164. 
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109 Curtea a încercat să inventarieze diferitele roluri atribuite actorilor identificați 
în planul de acțiune, fiind observate lacune care vor trebui să fie eliminate pe măsură 
ce implementarea avansează. Un domeniu care nu a fost acoperit inițial într-o măsură 
suficientă este aplicarea legii, deși Protocolul UE privind răspunsul în caz de urgență al 
autorităților de aplicare a legii a intrat în vigoare în decembrie 2018165. Asigurarea 
caracterului practic al planului de acțiune și a faptului că toate părțile știu ce au de 
făcut reprezintă cheia succesului său; aceste aspecte vor trebuie testate pe scară largă 
în următorii ani. 

110 Un răspuns eficace nu înseamnă numai limitarea pagubelor; atribuirea 
responsabilității pentru atacuri este de asemenea esențială. Urmărirea și identificarea 
autorilor, în special în cazul unui atac hibrid, poate fi foarte dificilă din cauza utilizării 
abuzive în creștere a instrumentelor de anonimizare, a criptomonedelor și a criptării. 
Este vorba de așa-numita „problemă a atribuirii”. Soluționarea acestei probleme nu 
este doar o chestiune tehnică, ea fiind o provocare și din perspectiva justiției penale. 
Diferențele juridice și procedurale dintre țări pot împiedica investigațiile și urmărirea 
penală a suspecților. Găsirea unei soluții la problema atribuirii va necesita un schimb 
operațional de informații mai formalizat, realizat prin proceduri mai clare cu Europol 
sau cu Rețeaua judiciară europeană de combatere a criminalității informatice din 
cadrul Eurojust, de exemplu. 

111 La nivel politic, a fost elaborat un set de instrumente pentru diplomația 
cibernetică (a se vedea caseta 6), cu scopul de a sprijini soluționarea prin mijloace 
pașnice a litigiilor internaționale din spațiul cibernetic. Crearea unor echipe de reacție 
rapidă în domeniul cibernetic și o inițiativă privind asistența reciprocă în materie de 
securitate cibernetică sunt două proiecte dezvoltate în cadrul PESCO pentru stimularea 
intensificării schimbului de informații166. 

Caseta 6 

Setul de instrumente pentru diplomația cibernetică 

Răspunsul diplomatic comun al UE la activitățile cibernetice răuvoitoare167 – așa-
numitul „set de instrumente pentru diplomația cibernetică” – a fost consacrat în 
concluziile din 2015 ale Consiliului privind diplomația cibernetică168. Diplomația 
cibernetică își propune să dezvolte și să pună în aplicare o abordare comună și 
cuprinzătoare în ceea ce privește spațiul cibernetic, bazată pe valorile UE, pe statul 
de drept, pe consolidarea capacităților și parteneriate și pe promovarea modelului 
multilateral de guvernanță a internetului, vizând atenuarea amenințărilor 
cibernetice și o mai mare stabilitate în relațiile internaționale. 
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Setul de instrumente permite UE și statelor sale membre să organizeze un răspuns 
diplomatic comun la activitățile cibernetice răuvoitoare, valorificând pe deplin 
măsurile din cadrul politicii externe și de securitate comune. Acestea pot fi măsuri 
preventive (de sensibilizare sau de consolidare a capacităților), măsuri de cooperare, 
măsuri de stabilitate și măsuri restrictive (de exemplu interdicții de călătorie, 
embargouri asupra armelor, înghețarea fondurilor) sau măsuri de sprijin pentru 
răspunsurile statelor membre169. Idea avută în vedere este că o cooperare mai 
strânsă pentru a atenua amenințările și pentru a trimite un semnal clar cu privire la 
consecințele probabile ale unui răspuns comun poate descuraja (posibilele) 
comportamente agresive. 

Un răspuns comun al UE la activitățile cibernetice rău-intenționate ar trebui să fie 
proporțional cu sfera, amploarea, durata, intensitatea, complexitatea, gradul de 
sofisticare și impactul activității cibernetice. 

Reușita acestui set de instrumente va depinde de gradul de întrepătrundere cu 
planul de acțiune și cu IPCR (a se vedea punctul 106), de gradul de conștientizare 
a situației care poate fi asigurat prin schimbul de informații rapid și continuu 
(inclusiv cu privire la elementele legate de atribuirea atacurilor)170 și, în cele din 
urmă, de eficacitatea cooperării. De asemenea, un factor-cheie pentru 
implementarea cu succes a setului de instrumente rezidă în comunicarea eficace și 
coordonată. Până în prezent, setul de instrumente a fost utilizat de două ori: o dată 
pentru inițierea unui dialog cu Statele Unite după atacul Wannacry171 și o dată 
pentru elaborarea concluziilor Consiliului care condamnă utilizarea răuvoitoare 
a tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC)172. Operaționalizarea setului de 
instrumente este în curs și rămâne de văzut cât de eficient va fi acesta în atingerea 
obiectivelor preconizate. 

 

Provocarea nr. 10: protejarea infrastructurii critice și a funcțiilor 
societale critice 

Protejarea infrastructurii 

112 O mare parte din infrastructura critică a UE este controlată prin intermediul 
sistemelor de control industrial173. Multe dintre acestea au fost concepute ca sisteme 
autonome, cu o conectivitate limitată la lumea exterioară. Pe măsură ce diferite 
componente ale acestor sisteme au fost conectate la internet, a crescut și 
vulnerabilitatea lor la interferențe externe. Mentenanța și corectarea sistemelor 
existente riscă să nu mai fie posibile. Pe de altă parte, modernizarea lor nu este nici 
rapidă și nici ieftină. Prin urmare, eforturile de consolidare a securității infrastructurii 
critice trebuie să includă modernizarea sistemelor de control industrial. 
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113 Pe măsură ce industria continuă să se digitalizeze (fenomen cunoscut sub 
denumirea de „Industria 4.0” sau „a patra revoluție industrială”), impactul unui 
incident de mare amploare într-un sector industrial poate avea efecte de domino în 
alte sectoare. ENISA a remarcat importanța cartografierii impactului dependențelor 
reciproce care există între sectoarele critice174. Acest aspect este esențial pentru 
a înțelege modul posibil de răspândire a unui incident și pentru a sta la baza unor 
răspunsuri bine coordonate. 

114 Directiva NIS are scopul de a spori gradul de pregătire în principalele sectoare 
responsabile de infrastructura critică. Nu toate sectoarele sunt însă acoperite de 
directivă (a se vedea tabelul 1)175, ceea ce „reduce eficacitatea strategiei”176: deosebit 
de preocupantă în acest sens este protejarea integrității democratice a alegerilor față 
de ingerințele în infrastructura electorală și față de dezinformare (a se vedea caseta 7). 
Pe lângă revizuirea legislației existente, o provocare esențială o reprezintă așadar 
modalitatea de implicare a acestor sectoare în construirea de răspunsuri eficace la 
incidentele de mare amploare. 

115 Vulnerabilitățile infrastructurii critice nu se opresc la frontierele Europei. 
O provocare deosebită pentru Comisie este încurajarea țărilor candidate să adopte 
aceleași standarde ca statele membre, de exemplu în domenii precum legislația în 
domeniul cibernetic sau protecția infrastructurii critice. 

Caseta 7 

Protejarea funcțiilor societale critice: combaterea ingerințelor în 
alegeri 

În mai 2019, aproximativ 400 de milioane de alegători se vor prezenta la urne pentru 
alegerile parlamentare europene, primele organizate după intrarea în vigoare a 
RGPD. Aceste alegeri se vor desfășura într-un context caracterizat de scandalurile 
anterioare legate de utilizarea abuzivă a datelor cu caracter personal pentru 
a aborda cetățenii cu reclame politice cu conținut personalizat (micro-targeting) și 
de campanii fără precedent de dezinformare coordonată (fenomenul „Fake News” 
sau al știrilor false). Comisia a avertizat cu privire la posibilele interferențe 
cibernetice în alegerile europene177; combaterea acestui fenomen va necesita 
o abordare la nivelul întregii administrații și la nivelul întregii societăți. 

Infrastructura electorală 

Organizarea alegerilor este un proces complex. Statelor membre le revine 
responsabilitatea de a asigura protecția și integritatea acestora. Ingerința în alegeri 
și în infrastructura electorală poate urmări influențarea preferințelor alegătorilor, 
a participării la vot sau a procesului electoral în sine, inclusiv a votului efectiv, 
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precum și influențarea procesului de numărare a voturilor și a comunicării. În 
alegerile pentru Parlamentul European, protejarea „ultimului kilometru” 
(comunicarea rezultatelor de la capitalele naționale către Bruxelles) este deosebit de 
critică, având în vedere faptul că nu există o abordare comună în materie de 
securitate sau că nicio astfel de abordare nu a fost testată în acest sens178. 

Recentul pachet electoral al Comisiei a inclus măsuri de consolidare a securității 
cibernetice a alegerilor, cum ar fi desemnarea unor puncte naționale de contact 
pentru coordonarea și schimbul de informații în perioada premergătoare alegerilor. 
Schimbul de bune practici și de învățăminte este deosebit de important179. 

Sistemele electorale nu sunt considerate ca făcând parte din infrastructura critică180 
și nici nu fac obiectul Directivei NIS. Totuși, pentru a veni în sprijinul autorităților 
publice, Grupul de cooperare a elaborat orientări practice privind securitatea 
tehnologiei electorale. Se preconizează că o reuniune a punctelor naționale de 
contact va avea loc la începutul anului 2019181. De asemenea, statele membre sunt 
încurajate să efectueze evaluări ale riscurilor legate de amenințările cibernetice la 
adresa proceselor lor electorale. 

Dezinformarea 

Dezinformarea este un element din ce în ce mai important al atacurilor hibride care 
implică atacuri cibernetice și piratarea rețelelor. Aceasta poate fi utilizată pentru 
a diviza societățile, pentru a semăna neîncrederea și pentru a submina încrederea în 
procesele democratice sau cu privire la alte chestiuni (cum ar fi vaccinarea sau 
schimbările climatice). Fenomenul dezinformării a câștigat în amploare, viteză și rază 
de acțiune și reprezintă o veritabilă amenințare la adresa securității UE. 

UE a luat o serie de măsuri pentru a combate dezinformarea. Începând din 2015, 
grupul operativ East StratCom creat în cadrul SEAE are misiunea de a contracara 
campaniile rusești de dezinformare182. Experții au salutat activitatea desfășurată de 
acest grup în ceea ce privește promovarea politicilor UE, sprijinirea mass-mediei 
independente în vecinătatea EU și previzionarea, urmărirea și combaterea 
dezinformării.183 Resursele grupului operativ sunt însă limitate în raport cu 
amploarea și complexitatea campaniilor de dezinformare184. Este nevoie de 
o interacțiune mai sistematică cu structurile existente ale UE, precum și de 
o cooperare strategică îmbunătățită în materie de comunicare185. Consiliul European 
a aprobat în decembrie 2018 un nou plan de acțiune186. 
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Mai recent, Comisia, pe fondul comunicării sale din aprilie 2018 privind combaterea 
dezinformării online187, a elaborat un cod voluntar de autoreglementare conținând 
bune practici188, bazat pe instrumente de politică existente, la care platformele 
online și industria de publicitate au aderat189. Acțiunile prevăzute includ contribuția 
la creșterea fiabilității conținutului și sprijinirea eforturilor de îmbunătățire 
a educației în domeniul mass-mediei și al alfabetizării mediatice. De asemenea, 
a fost lansată o rețea europeană independentă de verificatori ai veridicității 
informațiilor. 

Comisia a declarat că este posibil să mai urmeze și alte măsuri de reglementare în 
cazul în care codul de practică nu este respectat. Stabilirea eficacității măsurilor se 
va dovedi esențială, în special în ceea ce privește modul de măsurare a progreselor 
în materie de încredere, transparență și răspundere. 

O altă provocare va consta în găsirea unor modalități de a îmbunătăți detectarea, 
analizarea și denunțarea dezinformării190. Este nevoie, de asemenea, de 
o monitorizare activă și strategică a surselor de date deschise, precum și de analiza 
acestora191. Eforturile de a se ajunge o mai bună înțelegere a mediului de amenințări 
ar trebui să acopere, de asemenea, tendințele emergente, cum ar fi materialele 
„deepfake” (materiale video trucate realizate cu ajutorul inteligenței artificiale și al 
învățării automate profunde), precum și instrumentele necesare pentru detectarea 
acestora. 

 

Consolidarea autonomiei 

116 UE este un importator net de produse și servicii de securitate cibernetică, ceea 
ce crește riscul dependenței tehnologice și al vulnerabilității față de operatorii din 
afara UE192. În special, această stare de fapt subminează securitatea infrastructurii 
critice a UE, care se sprijină de asemenea pe lanțuri de aprovizionare mondiale 
complexe. Riscul devine și mai important în cazul în care operatori din afara UE 
achiziționează firme europene de securitate cibernetică. Statele membre sunt cele 
responsabile de examinarea investițiilor străine directe; în prezent, nu există niciun 
astfel de mecanism de examinare la nivelul UE193. 

117 O mai mare autonomie strategică este un obiectiv al Strategiei globale a UE și al 
comunicării din 2017 privind reziliența, prevenirea și apărarea194. Abordarea 
multitudinii de provocări prezentate în acest raport va contribui la consolidarea acestei 
autonomii dorite. Nicio măsură nu poate realiza acest deziderat de una singură. 
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 Teme de reflecție – Eficacitatea răspunsului 

- Cum a îmbunătățit Directiva NIS notificarea incidentelor cibernetice din 
sectoarele critice și din alte sectoare? 

- Cât de bine internalizează instituțiile UE coordonarea răspunsului la criză în caz 
de incident cibernetic major? 

- Cum poate diplomația cibernetică să joace un rol mai important în cadrul 
acțiunilor externe ale UE? 

- Actualele structuri și acțiuni ale UE pentru combaterea dezinformării sunt 
proporționale cu amploarea și complexitatea problemei? 
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Observații finale 
118 În ultimii ani, UE și statele sale membre au acordat o prioritate crescută 
securității cibernetice, urmărind să îmbunătățească reziliența cibernetică generală. 
Atingerea unui nivel mai bun de securitate cibernetică în UE rămâne însă o sarcină 
colosală. În acest document de informare, Curtea și-a propus să evidenție unele dintre 
principalele provocări cu care se confruntă UE în urmărirea obiectivului său de a deveni 
cel mai sigur mediu digital din lume. 

119 Analiza Curții a arătat că pentru asigurarea unei veritabile evaluări și obligații 
de răspundere este necesară o trecere la o cultură a performanței, cu practici de 
evaluare bine înrădăcinate. Unele lacune continuă să existe la nivel legislativ, iar 
legislația existentă nu este transpusă în mod uniform de către statele membre. Acest 
lucru poate îngreuna valorificarea întregului potențial al legislației. O altă provocare 
identificată se referă la alinierea nivelurilor de investiții la obiectivele strategice, care 
impune creșterea investițiilor și amplificarea impactului acestora. Acest lucru este cu 
atât mai dificil cu cât UE și statele sale membre nu dispun de o imagine de ansamblu 
clară a cheltuielilor UE în domeniul securității cibernetice. Nu trebuie uitate nici 
constrângerile raportate legate de punerea la dispoziție a unor resurse adecvate 
pentru agențiile UE cu responsabilități în domeniul cibernetic, inclusiv dificultățile 
întâmpinate în atragerea și păstrarea talentelor. 

120 Studiile existente concluzionează că guvernanța în materie de securitate 
cibernetică poate fi consolidată pentru a stimula capacitatea comunității mondiale de 
a reacționa la atacuri și incidente cibernetice. În același timp, prevenirea tuturor 
atacurilor este imposibilă. Prin urmare, detectarea și răspunsul rapid, protecția 
infrastructurii critice și a funcțiilor societale critice, împreună cu schimbul 
îmbunătățit de informații și cu o mai bună coordonare între sectorul public și cel 
privat reprezintă provocări de prim ordin care trebuie abordate. În fine, deficitul în 
creștere la nivel mondial de competențe în materie de securitate cibernetică înseamnă 
că dezvoltarea competențelor și creșterea gradului de conștientizare în toate 
sectoarele și la toate nivelurile societății constituie, de asemenea, provocări vitale.  



57 

 

 

121 Aceste provocări prezentate de amenințările cibernetice cu care se confruntă 
UE și mediul internațional mai larg necesită un angajament continuu și o respectare 
fermă și constantă a valorilor UE. 

Prezentul document de informare a fost adoptat de Camera III în cadrul ședinței sale 
din 14 februarie 2019. 

 Pentru Curtea de Conturi 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Președinte 
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Anexa I — Un peisaj complex, multidimensional, cu numeroși actori 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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Anexa II — Cheltuielile UE în domeniul securității cibernetice începând din 2014 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza documentelor Comisiei Europene și ale agențiilor UE. 
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Acronime
MIE: Mecanismul pentru interconectarea Europei
PED: Programul Europa digitală
FEA: Fondul european de apărare
IEV: Instrumentul european de vecinătate
Fondurile ESI: Fondurile structurale și  de investiți i europene
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IPA: Instrumentul de asistență pentru preaderare
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internă
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• În cazul Europol, sumele se bazează pe activi tatea A.4 „Combaterea 
criminalității informatice” din documentele de programare multianuală

• În cazul ENISA, sumele reprezintă proporția din bugetul agenției finanțată din 
bugetul UE

• În cazul CEPOL ș i  al EUROJUST, sumele prezentate se referă numai la 
chel tuielile operaționale
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Anexa III — Rapoarte elaborate de instituțiile supreme de audit din 
statele membre 

Tip Titlu (cu hyperlink) Anul Statul 
membru 

Audituri de 
conformitate 

Notă de evaluare a controlului intern 2014 FR 

Raport de certificare a conturilor sistemului general de securitate socială 
(apărare, afaceri externe) 2016 FR 

Certificarea conturilor statului 2016 FR 

Asigurarea securității și a prezervării bazelor de date naționale estoniene 
de importanță critică 

Sfârșitul 
anului 
2018 / 

nepublicat 
încă 

EE 

Eficacitatea controalelor interne în ceea ce privește protecția datelor cu 
caracter personal în bazele de date naționale 2008 EE 

Audituri ale 
performanței/ale 
raportului 
costuri-beneficii 

Raport privind atenuarea atacurilor cibernetice 2013 DK 

RiR 2014:23 Securitatea informațiilor în administrația publică civilă 2014 SE 

Raport privind prelucrarea de către guvern a datelor confidențiale 
referitoare la persoane și societăți 2014 DK 

Programul național de securitate cibernetică 2014 UK 

Raport către Comisia pentru bugete a parlamentului federal german, în 
conformitate cu articolul 88 alineatul (2) din Regulamentul bugetar 
federal (BHO) – Consolidarea în domeniul informatic, guvernul federal 

2015 DE 

Raport privind accesul la sistemele informatice care sprijină furnizarea de 
servicii esențiale pentru societatea daneză 2015 DK 

Autoritatea publică de planificare Plaine de France 2015 FR 

„Mediul de securitate cibernetică în Lituania” 
Versiune în limba lituaniană 
Rezumat tradus în limba engleză 

2015 LT 

Desfășurarea de către organismele publice din Polonia a unor sarcini în 
materie de securitate cibernetică (în limba poloneză) 2015 PL 

RiR 2015:21 Criminalitatea informatică – organele de poliție și de 
urmărire penală pot fi mai eficiente 2015 SE 

Deficitul de competențe digitale în administrația publică (sondaj) 2015 UK 

Raport adresat Parlamentului federal: Finanțele federale – colectarea 
impozitului pe succesiune 2016 BE 

Raport referitor la gestionarea securității informatice în sistemele 
externalizate către furnizori externi 2016 DK 

Raportul de audit privind activitatea de creditare a Institutului oficial de 
credite în exercițiul 2016 2016 ES 

Coordonarea rețelei de securitate a guvernului 2016 FI 

https://www.economie.gouv.fr/files/nec_2014_defense_2eme_chambre.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/nec_2014_affaires_etrangeres_di_4eme_chambre_.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/20170531-rapport-certification-comptes-Etat-exercice-2016.pdf
http://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2074/Area/4/language/et-EE/Default.aspx
http://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2074/Area/4/language/et-EE/Default.aspx
http://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2013/32013/
https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2014/information-security-in-the-civil-public-administration.html
http://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2014/12014/
https://www.nao.org.uk/report/update-on-the-national-cyber-security-programme/
https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/beratungsberichte/langfassungen/langfassungen-2015/2015-bericht-it-konsolidierung-bund
http://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2015/12015/
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3497
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3504
https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kpb%7Ep_14_043_201406171048381403002118%7E01,typ,kk.pdf
https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kpb%7Ep_14_043_201406171048381403002118%7E01,typ,kk.pdf
https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2015/cyber-crime---police-and-prosecutors-can-be-more-efficient.html
https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2015/cyber-crime---police-and-prosecutors-can-be-more-efficient.html
https://www.nao.org.uk/report/the-digital-skills-gap-in-government-survey-findings/
https://www.ccrek.be/FR/Publications/Fiche.html?id=2a74f40b-e631-4f48-95dc-e2ca8e3ba73e
http://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2016/52016/
http://www.tcu.es/repositorio/a65f683a-6804-44ca-91c4-296ba548a7e1/I1268.pdf
https://www.vtv.fi/en/publications/performance_audit_reports/2016/steering_of_the_government_security_network.6109.xhtml
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Tip Titlu (cu hyperlink) Anul Statul 
membru 

Asigurarea securității sistemelor informatice utilizate pentru îndeplinirea 
sarcinilor publice 2016 PL 

Prevenirea și combaterea hărțuirii cibernetice în rândul copiilor și al 
tinerilor 2016 PL 

Activitatea în domeniul securității informațiilor la nouă agenții 
- Un alt audit privind securitatea informațiilor în administrația publică. 
RiR 2016:8 

2016 SE 

Protejarea informațiilor la nivelul administrației publice 2016 UK 

Raport privind protecția sistemelor informatice și a datelor privind 
sănătatea în trei regiuni din Danemarca 2017 DK 

Notă privind rezultatele auditului paralel internațional intitulat 
„Eficacitatea controalelor interne în ceea ce privește protecția datelor cu 
caracter personal în bazele de date naționale” 

2017 EE 

Dispoziții privind protecția cibernetică 2017 FI 

Coordonarea fiabilității operaționale a serviciilor electronice 2017 FI 

Rețeaua Camerelor agricole (sinteză) 2017 FR 

Camera de Comerț și Industrie din Vaucluse (audit realizat de Camera 
Regională de Audit PACA) 2017 FR 

Asigurarea securității și a prezervării bazelor de date naționale estoniene 
de importanță critică 

Sfârșitul 
anului 
2018 / 

nepublicat 
încă 

EE 

Dezvoltarea infrastructurii publice de comunicații electronice 
Versiune în limba lituaniană 
Rezumat tradus în limba engleză 

2017 LT 

Audit în domeniul tehnologiei informației: securitatea cibernetică în 
cadrul entităților guvernamentale 2017 MT 

Sistemul de registre naționale: securitate, performanță și ușurință de 
utilizare 2017 PL 

Incidentul WannaCry 2017 UK 

Frauda online 2017 UK 

Raport privind protecția împotriva atacurilor de tip ransomware 2018 DK 

Spitalul Arpajon (audit realizat de către Camera regională Île-de-France) 2018 FR 

Managementul resurselor de informații critice ale statului 2018 LT 

Infracțiunile cibernetice 2019 LT 

Securitatea informațiilor în Polonia 2019 PL 

Altele 

Baza de date a organismelor publice — BE 

Chestionar privind politica în materie de securitate și de analiză 
a riscurilor (în curs) — BE 

 

https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kpb%7Ep_15_042_201509211138471442835527%7E01,typ,kk.pdf
https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kpb%7Ep_15_042_201509211138471442835527%7E01,typ,kk.pdf
https://www.nik.gov.pl/plik/id,15249,vp,17730.pdf
https://www.nik.gov.pl/plik/id,15249,vp,17730.pdf
https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2016/information-security-work-at-nine-agencies.html
https://www.nao.org.uk/report/protecting-information-across-government/
http://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2017/42017/
http://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2426/Area/4/language/et-EE/Default.aspx
https://www.vtv.fi/en/publications/performance_audit_reports/2017/cyber_protection_arrangements.6397.xhtml
https://www.vtv.fi/en/publications/performance_audit_reports/2017/steering_of_the_operational_reliability_of_electronic_services.6397.xhtml
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/17-chambres-agriculture-Tome-1.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2017-11/PAR2017-1418.pdf
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3724
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3726
http://nao.gov.mt/en/recent-publications
http://nao.gov.mt/en/recent-publications
http://nao.gov.mt/en/recent-publications
https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kap%7Ep_16_006_201605300811411464595901%7E02,typ,kk.pdf
https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kap%7Ep_16_006_201605300811411464595901%7E02,typ,kk.pdf
https://www.nao.org.uk/report/investigation-wannacry-cyber-attack-and-the-nhs/
https://www.nao.org.uk/report/online-fraud/
http://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2018/112017/
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-01/IDR2017-59_2.pdf
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/co-nik-skontroluje-w-2018.html
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Acronime 
AEA: Agenția Europeană de Apărare 

CERT-UE:  Centrul de răspuns la incidente de securitate cibernetică 

CSIRT: echipă de intervenție în caz de incidente de securitate informatică 

DDoS: Distributed Denial of Services (blocarea accesului) 

DG CONNECT: Direcția Generală Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie 

DG HOME: Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne 

DG JUST: Direcția Generală Justiție și Consumatori 

DIGIT: Direcția Generală Informatică 

Directiva NIS: Directiva privind securitatea rețelelor și a informațiilor 

EC3: Centrul european de combatere a criminalității informatice din cadrul Europol 

ECSEL: Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei 

ECSM: Luna europeană a sensibilizării cu privire la securitatea cibernetică 

ECSO: Organizația Europeană pentru Securitate Cibernetică 

ENISA: Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor 

Fondurile ESI: fondurile structurale și de investiții europene 

FSI–P: componenta „Poliție” din cadrul Fondului pentru securitate internă 

IMM: întreprinderi mici și mijlocii 

JRC: Centrul Comun de Cercetare 

NCIRC: Capacitatea de răspuns la incidente informatice din cadrul NATO 

OLSI: ofițer local de securitate informatică 

PED: programul Europa digitală 

PESCO: Cadrul de cooperare structurată permanentă 

PPPc: parteneriat public-privat contractual 
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PSAC: politica de securitate și apărare comună 

RGPD: Regulamentul general privind protecția datelor 

SEAE: Serviciul European de Acțiune Externă 

UE: Uniunea Europeană 
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Glosar 
Adware: software rău-intenționat care afișează bannere publicitare sau ferestre pop-
up ce includ coduri informatice pentru urmărirea comportamentului online al 
victimelor. 

Amenințare hibridă: exprimarea unor intenții ostile de către adversari printr-o 
combinație de tehnici de război convenționale și neconvenționale (adică metode 
militare, politice, economice și tehnologice) în vederea atingerii prin forță 
a obiectivelor lor. 

Apărarea cibernetică: o subcategorie a securității cibernetice care are scopul de 
a apăra spațiul cibernetic cu mijloace militare și alte mijloace adecvate pentru 
atingerea obiectivelor strategice militare. 

Atac cibernetic: o încercare de a submina sau a distruge confidențialitatea, integritatea 
și disponibilitatea datelor sau a unui sistem informatic prin spațiul cibernetic. 

Botnet: o rețea de calculatoare infectate cu programe informatice rău-intenționate și 
controlate de la distanță, fără cunoștința utilizatorilor, cu scopul de a trimite e-mailuri 
nesolicitate (spam), de a fura informații sau de a lansa atacuri cibernetice coordonate. 

Cloud computing: livrarea la cerere de resurse informatice – cum ar fi stocare, putere 
de calcul sau capacitate de partajare de date — pe internet, prin găzduirea pe servere 
la distanță. 

Confidențialitate: protejarea informațiilor, a datelor ori a activelor împotriva accesului 
sau a divulgării neautorizate. 

Conținut digital: orice date – cum ar fi text, sunet, imagini sau materiale video – 
stocate în format digital. 

Copierea conținutului benzilor magnetice ale cărților de credit (skimming): furtul 
datelor aferente unei cărți de debit sau de credit atunci când aceasta este utilizată pe 
internet. 

Corecție: introducerea unui set de modificări ale software-ului sau actualizarea, 
repararea ori îmbunătățirea acestuia, inclusiv repararea vulnerabilităților de securitate. 

Criminalitatea informatică: diverse activități infracționale care implică computere și 
sisteme informatice fie ca instrument principal, fie ca țintă principală. Aceste activități 
includ: infracțiuni clasice (cum ar fi frauda, falsul și furtul de identitate); infracțiuni 
legate de conținut (de exemplu, distribuirea de pornografie infantilă sau incitarea la 
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ură rasială online); și infracțiuni specifice computerelor și sistemelor informatice (de 
exemplu, atacuri împotriva sistemelor informatice, atacuri de tip DDoS – de blocare 
a accesului și programe malware). 

Criptare: transformarea unor informații lizibile în coduri care nu pot fi citite, în vederea 
protejării lor. Pentru a citi informațiile, utilizatorul trebuie să aibă acces la o cheie sau 
la o parolă secretă. 

Criptomonedă: un activ digital care este emis și schimbat prin utilizarea de tehnici de 
criptare, independent de o bancă centrală. Criptomoneda este acceptată ca mijloc de 
plată în rândul membrilor unei comunități virtuale. 

Date cu caracter personal: informații referitoare la o persoană identificabilă. 

Date de acces: informații privind activitatea de conectare și deconectare 
a utilizatorului pentru accesarea unui serviciu (cum ar fi ora, data și adresa IP). 

Dezinformare: informații al căror caracter fals sau înșelător poate fi verificat și care 
sunt create, prezentate și difuzate pentru a obține un câștig economic sau pentru 
a induce publicul în eroare în mod deliberat și care pot provoca un prejudiciu public. 

Disponibilitate: asigurarea faptului că informațiile sunt accesibile și utilizabile în timp 
util și în mod fiabil. 

Distributed Denial of Service (atac de tip DDoS): un atac cibernetic care îi împiedică pe 
utilizatorii legitimi să acceseze un serviciu sau o resursă online prin inundarea acesteia 
cu mai multe cereri decât poate trata. 

Ecosistemul cibernetic: o comunitate complexă de dispozitive, date, rețele, persoane, 
procese și organizații care interacționează, precum și mediul format din procese și 
tehnologii care influențează și sprijină aceste interacțiuni. 

Hacktivist: persoane sau grupuri care obțin acces neautorizat la sisteme de informații 
sau la rețele în vederea unor scopuri sociale sau politice. 

Incident cibernetic: un eveniment care prejudiciază sau amenință în mod direct sau 
indirect reziliența și securitatea unui sistem informatic și datele pe care acesta le 
prelucrează, le stochează sau le transmite. 

Infracțiune dependentă de mediul cibernetic: infracțiune care poate fi comisă numai 
prin utilizarea de dispozitive informatice. 

Infracțiune facilitată de calculator: o infracțiune de tip clasic, dar comisă pe o scară 
mai largă prin utilizarea de sisteme informatice. 
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Infrastructura critică: resurse, servicii și facilități fizice a căror perturbare sau 
distrugere ar avea un impact grav asupra funcționării economiei și a societății. 

Infrastructura electorală: include sistemele informatice și bazele de date utilizate 
pentru campanii electorale, informații sensibile privind candidații, înregistrarea 
alegătorilor și sistemele de gestionare a acestora. 

Inginerie socială: în domeniul securității informațiilor, acest concept desemnează 
o practică de manipulare psihologică al cărei scop este de a induce în eroare victimele, 
convingându-le să întreprindă o anumită acțiune sau să divulge informații 
confidențiale. 

Integritate: protecția împotriva modificării sau a distrugerii necorespunzătoare 
a informațiilor și garantarea autenticității acestora. 

Internetul obiectelor: rețeaua de obiecte de uz cotidian dotate cu componente 
electronice, cu software și cu senzori care le permit să comunice și să facă schimb de 
date prin internet. 

Kit de exploatare: un tip de set de instrumente utilizat de infractorii cibernetici pentru 
a ataca vulnerabilitățile rețelelor și ale sistemelor de informații, astfel încât acestea să 
distribuie programe malware sau să desfășoare alte activități rău-intenționate. 

Malware de ștergere: o categorie de programe malware, a căror intenție este de 
a șterge discul dur al calculatorului pe care îl infectează. 

Managementul vulnerabilităților: o parte integrantă a securității computerelor și 
a rețelelor, care urmărește să reducă sau să împiedice în mod proactiv exploatarea 
vulnerabilităților sistemelor și ale programelor informatice prin identificarea, 
clasificarea și remedierea acestora. 

Modelul CaaS (crime-as-a-service – infracțiunea ca prestație de servicii): un model de 
afaceri infracțional care stă la baza economiei digitale subterane, oferind o gamă largă 
de servicii și instrumente comerciale care permit comiterea de infracțiuni informatice 
de către infractori cibernetici debutanți, cu competențe reduse. 

Phishing: practica de trimitere a unor e-mailuri care par să provină dintr-o sursă sigură, 
cu scopul de a induce în eroare destinatarii și a-i convinge să deschidă linkuri 
răuvoitoare sau să partajeze informații cu caracter personal. 

Program malware: software rău-intenționat. Un program informatic destinat să 
afecteze un computer, un server sau o rețea. 
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Ransomware: software rău-intenționat care împiedică accesul victimelor la un sistem 
informatic sau face ca fișierele să nu mai poată fi accesate, de obicei prin criptare. De 
regulă, atacatorul șantajează apoi victima, refuzând să restabilească accesul dacă nu 
este plătită o răscumpărare. 

Reziliența cibernetică: capacitatea de a preveni, de a se pregăti pentru, de a rezista și 
de a se reface în urma atacurilor și a incidentelor cibernetice. 

Securitatea cibernetică: toate garanțiile și măsurile adoptate pentru a apăra sistemele 
informatice și datele aferente acestora împotriva accesului neautorizat, a atacurilor și 
a prejudiciilor, cu scopul de a asigura disponibilitatea, confidențialitatea și integritatea 
lor. 

Securitatea informațiilor: setul de procese și instrumente care protejează datele fizice 
și digitale împotriva accesului, a utilizării, a divulgării, a perturbării, a modificării, 
a înregistrării sau a distrugerii lor neautorizate. 

Securitatea rețelei: o subcategorie a securității cibernetice care protejează datele 
transmise prin intermediul dispozitivelor din aceeași rețea, pentru a se asigura faptul 
că informațiile nu sunt interceptate sau modificate. 

Servicii de încredere: servicii care întăresc validitatea juridică a unei tranzacții 
electronice, cum ar fi semnăturile electronice, sigiliile electronice, mărcile temporale 
electronice, servicii de distribuție înregistrată și autentificarea site-urilor internet. 

Sistem moștenit: un sistem informatic, o aplicație sau un limbaj de programare 
învechit sau perimat care este încă în uz, dar pentru care este posibil să nu se mai 
asigure actualizări și suport din partea vânzătorului, inclusiv suport de securitate. 

Spațiul cibernetic: mediul global intangibil în care comunicarea online are loc între 
oameni, programe informatice și servicii prin intermediul rețelelor informatice și al 
dispozitivelor tehnologice. 

Vectorizarea textului: procesul de transformare a cuvintelor, a propozițiilor sau a unor 
documente întregi în vectori numerici, care să poată fi utilizați de algoritmii de învățare 
automată. 
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60 Rezoluția Parlamentului European referitoare la drepturile omului și tehnologia: impactul 

sistemelor de intruziune și supraveghere asupra drepturilor omului în țările terțe, 
2014/2232(INI), 8 septembrie 2015. Produsele și serviciile cu dublă utilizare, care includ 
software și tehnologie, pot avea aplicații civile și militare. 

61 Informațiile disponibile publicului sunt stocate în baza de date WHOIS, administrată de 
ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). ICANN administrează 
sistemul de nume de domenii. Utilizarea abuzivă a numelor de domenii facilitează 
criminalitatea informatică. 

62 Articolul 3 din Directiva NIS, ibidem. 

63 Atlantic Council, Risk Nexus: Overcome by cyber risks? Economic benefits and costs of 
alternate cyber futures, 10 septembrie 2015. 

64 Casa Albă, Cybersecurity spending fiscal year 2019. 

65 Comisia Europeană, Document de lucru al serviciilor Comisiei: Evaluare a impactului care 
însoțește documentul intitulat „Propunere de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027”, 
SWD(2018) 305 final, 6 iunie 2018. 

66 Centrul de la Haga pentru Studii Strategice, Dutch investments in ICT and cybersecurity: 
putting it in perspective, decembrie 2016. 

67 Comisia Europeană, ibidem, COM(2018) 630 final, 12 septembrie 2018. 

68 Unitatea de prospectivă științifică a Serviciului de Cercetare al Parlamentului European,  
Achieving a sovereign and trustworthy ICT industry in the EU, decembrie 2017. 

69 Alianța IMM-urilor din Sectorul Digital din Europa, Position Paper on European 
Cybersecurity Strategy: Fostering the SME ecosystem, 31 iulie 2017. 

70 Unitatea de prospectivă științifică a Serviciului de Cercetare al Parlamentului European, 
ibidem, decembrie 2017. 

71 Ibidem. 

72 Comisia Europeană, Impact assessment on the proposed research competence centre and 
network of national coordination centres (Evaluare a impactului privind centrul de 
competențe în materie de cercetare propus și rețeaua centrelor naționale de coordonare), 
SWD (2018) 403 final (partea 1/4), 12 septembrie 2018. 

73 Comisia Europeană, ibidem, COM(2018) 630 final, 12 septembrie 2018. 

74 Raportul special nr. 13/2018 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Combaterea 
radicalizării care duce la terorism”. 

75 Cifrele citate în această secțiune provin din documente publice ale Comisiei, cu excepția 
sumei de 42 de milioane de euro menționate la punctul 51, pe care Comisia a comunicat-o 
Curții în mod direct. 
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76 Orizont 2020 este programul pentru cercetare și inovare al UE în valoare de 80 de miliarde 

de euro. Acesta sprijină inițiativa „O Uniune a inovării”, al cărei obiectiv este asigurarea 
competitivității globale a UE. 

77 Provocarea societală nr. 7 din cadrul programului Orizont 2020: „Societăți sigure și 
inovatoare: protejarea libertății și a securității Europei și a cetățenilor săi.” 

78 Curtea a analizat proiectele aferente Orizont 2020 cu ajutorul setului de date CORDIS. S-a 
procedat la o vectorizare a textului pentru fiecare descriere de proiect, utilizându-se 
taxonomia JRC în materie de securitate cibernetică (a se vedea caseta 5 din următorul 
capitol), cu scopul de a se identifica proiectele susceptibile să fie legate de securitatea 
cibernetică. Rezultatele au fost apoi verificate manual și analizate. 

79 Organizația Europeană pentru Securitate Cibernetică, ECS cPPP Progress Monitoring Report 
2016-2017, 29 octombrie 2018. 

80 Articolul 9 alineatul (2) din Directiva NIS, ibidem. 

81 GLACY+ (Global Action on Cybercrime+ – Acțiunea Globală împotriva Criminalității 
Informatice) este un proiect desfășurat în comun cu Consiliul Europei. Proiectul sprijină 
douăsprezece țări din Africa, regiunea Asia-Pacific, America Latină și zona Caraibilor, care, la 
rândul lor, pot servi drept platforme pentru schimbul de experiență în regiunile lor 
respective. 

82 Centrul European de Strategie Politică (CESP), grupul de reflecție al Comisiei, a formulat 
observații cu privire la riscul de „unghi mort digital” care poate apărea în cazul în care 
decalajul dintre UE și vecinii săi din Balcanii de Vest continuă să se mărească. Țări precum 
China și Rusia investesc sume semnificative în regiune, ceea ce riscă marginalizarea UE ca 
actor al spațiului cibernetic în regiunea respectivă. Sursa: CESP, Engaging with the Western 
Balkans: an investment in Europe’s security, 17 mai 2018. 

83 Banca Europeană de Investiții, The EIB Group Operating Framework and Operational Plan 
2018, 12 decembrie 2017. La momentul elaborării prezentului document nu erau 
disponibile informații suplimentare. 

84 Comisia Europeană, Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027, COM (2018) 434 final, 
6 iunie 2018. 

85 Comisia Europeană, Regulamentul (UE) 2018/1092 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 18 iulie 2018 de instituire a Programului european de dezvoltare industrială în 
domeniul apărării pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de 
apărare a Uniunii (JO L 200, 7.8.2018, p. 30). Pe lângă aceasta, în 2017 a fost creată o 
acțiune pregătitoare pentru cercetarea în domeniul apărării, în valoare totală de 90 de 
milioane de euro pentru perioada 2017-2019, care este finanțată de programul 
Orizont 2020. Nu este clar dacă aceasta include cheltuieli legate de domeniul cibernetic. 

86 Curtea de Conturi Europeană intenționează să publice în 2019 un document separat de 
informare cu privire la domeniul apărării în UE. 
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87 Centrul EC3 din cadrul Europol, ENISA, SEAE, Agenția Europeană de Apărare și CERT-UE 

dispun de un efectiv total de 159 de persoane. Acest total nu include personalul cu sarcini 
în domeniul cibernetic din cadrul Comisiei Europene sau din statele membre. Sursa: Centrul 
de Studii Politice Europene, ibidem, noiembrie 2018. 

88 ENISA evaluation, 2017. 

89 În planul său multianual pentru perioada 2018-2020, Europol a solicitat o creștere anuală a 
personalului cu 70 de agenți temporari. Or, pentru 2018 a fost aprobată o creștere de 
numai 26 de agenți temporari. În următorul proiect de plan multianual pentru 
perioada 2019-2021, Europol a prevăzut o creștere modestă, „presupunând că nu va primi 
un răspuns favorabil la o cerere mai mare de resurse”. Sursa: Consultare privind proiectul 
de programare multianuală 2019-2021, prezentat Grupului mixt de control parlamentar, 
A 000834, 1 februarie 2018. 

90 ENISA evaluation, 2017. În perioada 2014-2016, aproximativ 80 % din bugetul operațional al 
ENISA a fost utilizat pentru achiziționarea de studii. 

91 ENISA, Exploring the opportunities and limitations of current Threat Intelligence Platforms, 
decembrie 2017. 

92 ISACA (cunoscută anterior ca Asociația de Audit și Control al Sistemelor Informatice), 
Information Security Governance: Guidance for Boards of Directors and Executive 
Management, a doua ediție, 2006. 

93 EY, Cybersecurity regained: preparing to face cyber attacks. 20th Global Information 
Security Survey 2017, p. 16. 

94 McKinsey (J. Choi, J. Kaplan, C. Krishnamurthy și H. Lung), Hit or myth? Understanding the 
true costs and impact of cybersecurity programs, iulie 2017. 

95 Securities and Exchange Commission, Statement and Interpretive Guidance on Public 
Company Cybersecurity Disclosures, 21 februarie 2018. 

96 Un forum de cooperare între Autoritatea Bancară Europeană, Autoritatea Europeană 
pentru Valori Mobiliare și Piețe și Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii 
Ocupaționale. 

97 Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe, Joint Committee report on risks and 
vulnerabilities in the EU financial system, aprilie 2018. 

98 ENISA, Information security and privacy standards for SMEs: Recommendations to improve 
the adoption of information security and privacy standards in SMEs, decembrie 2015. 

99 În ceea ce privește statele membre ale UE, Mecanismul de consiliere științifică al Comisiei a 
luat notă de „nivelul substanțial și unic de acord existent cu privire la principiile și valorile 
fundamentale, precum și de interesul strategic comun care poate constitui elementul 
central al unei guvernanțe eficace a UE în materie de securitate cibernetică”. Sursa: Avizul 
științific nr. 2/2017, 24 martie 2017. 

100 Statele Unite, China, Japonia, Coreea de Sud, India și Brazilia. 
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101 Colegiul European de Securitate și Apărare (T. Renard și A. Barrinha), Handbook on cyber 

security, capitolul 3.4 – The EU as a partner in cyber diplomacy and defence, 
23 noiembrie 2018. 

102 Consiliul Uniunii Europene, Plan de acțiune pentru punerea în aplicare a concluziilor 
Consiliului privind comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu intitulată 
„Reziliență, prevenire și apărare: construirea unei securități cibernetice puternice pentru UE, 
15748/17, 12 decembrie 2017. 

103 Comisia Europeană, European Commission Digital Strategy: A digitally transformed, user-
focused and data-driven Commission (O Comisie transformată din punct de vedere digital, 
axată pe utilizator și bazată pe date), C(2018) 7118 final, 21 noiembrie 2018. 

104 Răspunsul comisarului Gabriel la întrebarea parlamentară cu solicitare de răspuns scris (E-
004294-17), 28 iunie 2017. 

105 Consiliul Uniunii Europene, Annual Report on the Implementation of the Cyber Defence 
Policy Framework (Raportul anual privind punerea în aplicare a Cadrului de politici pentru 
apărarea cibernetică), 15870/17, 19 decembrie 2017. 

106 Deciziile 2015/443, 2015/444 și 2017/46 reglementează securitatea sistemelor de 
comunicații și de informații ale Comisiei. Decizia C(2018) 7706 a Comisiei din 
21 noiembrie 2018 instituie Consiliul pentru tehnologia informației și securitatea 
cibernetică, care reunește fostul comitet responsabil pentru tehnologia informației (IT 
Board) și fostul comitet director pentru securitatea sistemelor de informații (Information 
System Security Steering Board). 

107 Comitetul Economic și Social European, ibidem, martie 2018. 

108 Parlamentul European, ibidem, septembrie 2015. 

109 Celula de fuziune împotriva amenințărilor hibride a fost creată în 2016 în cadrul Centrului 
UE de situații și de analiză a informațiilor din structura SEAE. Celula primește și analizează 
informații clasificate și din surse deschise provenite de la diferite părți interesate cu privire 
la amenințările hibride. 

110 ENISA, National-level Risk Assessments: An Analysis Report, noiembrie 2013. 

111 Comisia Europeană, Impact assessment on the EU Cybersecurity Agency and Cybersecurity 
Act (Evaluare a impactului privind Agenția UE pentru Securitate Cibernetică și Legea privind 
securitatea cibernetică), SWD(2017) 500 final (partea 1/6), 13 septembrie 2017. 

112 Comisia Europeană, ibidem, SWD(2018) 403 final, 12 septembrie 2018. 

113 Centrul de coordonare de rețea al Résaux IP Européens, registrul regional de internet 
pentru Europa, care supraveghează alocarea și înregistrarea resurselor de numerotație 
pentru internet. 

114 ENISA, EISAS Large-Scale Pilot Collaborative Awareness Raising for EU Citizens & SMEs, 
noiembrie 2012 . 
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115 Centre for Cyber Safety and Education, în parteneriat cu Booz Allen Hamilton, Alta 

Associates și Frost & Sullivan, 2017 Global Information Security Workforce Study – 
Benchmarking Workforce Capacity and Response to Cyber Risk. 

116 Comitetul Economic și Social European, ibidem, martie 2018. 

117 Camera Lorzilor, House of Commons Joint Committee on the National Security Strategy, 
Cyber Security Skills and the UK’s Critical National Infrastructure, Second Report of Session 
2017–19, 16 iulie 2018. 
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