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Cuvânt introductiv
Stimate cititor,
Digitalizarea și utilizarea tot mai frecventă a tehnologiei informației în toate aspectele
vieții noastre cotidiene deschid o nouă lume de oportunități. Pe de altă parte, au
crescut riscurile ca persoanele, întreprinderile și autoritățile publice să devină victime
ale criminalității cibernetice sau ale atacurilor cibernetice, crescând și impactul societal
și economic al acestor acte.
În UE, securitatea cibernetică este o prerogativă a statelor membre. UE joacă un rol în
crearea unui cadru comun de reglementare la nivelul pieței unice a UE și în crearea
condițiilor adecvate pentru ca statele membre să poată lucra împreună, în condiții de
încredere reciprocă.
Securitatea cibernetică și autonomia noastră digitală au devenit un subiect de
importanță strategică pentru UE și statele membre ale acesteia. Deficiențele în ceea ce
privește guvernanța în domeniul securității cibernetice persistă în sectorul public și în
cel privat în toate statele membre, însă la niveluri diferite. Aceasta ne afectează
capacitatea de a limita și, atunci când este nevoie, de a răspunde la atacurile
cibernetice. Dezinformarea, deseori orchestrată din afara UE, este în creștere, după
cum s-a văzut încă o dată anul acesta, pe perioada pandemiei de COVID-19. Aceasta
reprezintă o amenințare la adresa coeziunii sociale în societățile noastre și la adresa
încrederii cetățenilor în sistemele noastre democratice, amenințare pe care nu
o putem ignora.
În 2018, un sondaj realizat în rândul instituțiilor supreme de audit din UE a arătat că,
până la momentul respectiv, aproximativ jumătate nu realizaseră un audit al securității
cibernetice. De atunci, instituțiile supreme de audit din UE și-au intensificat activitatea
de audit în domeniul securității cibernetice, punând accentul în special pe protecția
datelor, pe pregătirea sistemelor împotriva atacurilor cibernetice și pe protecția
sistemelor esențiale de utilități publice. Este de înțeles faptul că nu toate aceste
audituri pot fi făcute publice, întrucât unele se pot referi la informații sensibile (de
securitate națională).
Pe parcursul acestui an, criza provocată de pandemia de COVID-19 a pus la încercare
țesutul economic și social al societăților noastre. Ținând cont de dependența noastră
față de tehnologia informației, este foarte posibil ca următoarea „pandemie” să ia
forma unei crize cibernetice. Trebuie să fim pregătiți și să intensificăm reziliența
sistemelor informatice critice și a infrastructurilor digitale în fața atacurilor cibernetice.

7
Sperăm că prezentarea generală din compendiul de față va stimula în continuare
interesul auditorilor publici din cadrul Uniunii cu privire la acest domeniu critic.

Klaus-Heiner Lehne
Președintele Curții de Conturi Europene
Președintele Comitetului de contact
și lider de proiect
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Sinteză
I Securitatea cibernetică și autonomia noastră digitală au devenit un subiect de

importanță strategică pentru UE și pentru statele membre ale acesteia și, pe măsură
ce nivelul amenințării crește, trebuie intensificate eforturile de protejare a sistemelor
noastre informatice critice și a infrastructurilor noastre digitale împotriva atacurilor
cibernetice. Securitatea cibernetică nu vizează doar utilitățile, apărarea sau sistemele
noastre de sănătate, ci se referă și la protejarea datelor cu caracter personal,
a modelelor de afaceri și a proprietății intelectuale. În sfârșit, securitatea cibernetică
vizează protejarea societăților noastre democratice, a independenței noastre în
calitate de cetățeni europeni și a modului în care conviețuim.

II Prima secțiune a celui de al treilea compendiu al Comitetului de contact prezintă ce

anume implică securitatea cibernetică. Sunt descrise motivele pentru care securitatea
cibernetică reprezintă o provocare pentru autoritățile publice, pentru întreprinderi și
pentru persoanele fizice și este evidențiat noul fenomen al dezinformării, care
constituie o amenințare tot mai accentuată la adresa coeziunii sociale în societățile și
în sistemele noastre democratice. De asemenea, sunt explicate competențele UE în
materie de securitate cibernetică și actorii din acest domeniu, strategia și legislația
acesteia, precum și finanțarea din partea UE disponibilă în acest scop.

III A doua parte a compendiului sintetizează rezultatele unor audituri selectate

efectuate de 12 instituții supreme de audit din statele membre participante și de
Curtea de Conturi Europeană, publicate în perioada 2014-2020. Aceste audituri au
abordat aspecte importante ale securității cibernetice, precum protecția datelor cu
caracter privat, integritatea centrelor naționale de date, securitatea instalațiilor de
utilități publice și punerea în aplicare a strategiilor naționale în domeniul securității
cibernetice într-un sens mai larg.

IV A treia parte a compendiului conține fișe informative detaliate privind auditurile

selectate, precum și un tablou sinoptic al altor audituri pe tema securității cibernetice
publicate de instituțiile supreme de audit.

9

PARTEA I – Securitatea cibernetică în
contextul european

PARTEA I – Securitatea cibernetică în contextul
european

10

Ce este securitatea cibernetică?

1 Nu există o definiție standard, universal acceptată, a securității cibernetice. În

documentul de față, securitatea cibernetică se referă la activitățile necesare pentru
protejarea rețelelor și a sistemelor informatice, a utilizatorilor acestora și a altor
persoane afectate de amenințări cibernetice. Securitatea cibernetică implică
prevenirea și detectarea incidentelor cibernetice, răspunsul la acestea și redresarea
ulterioară. Aceste incidente pot fi intenționate sau neintenționate și pot lua diferite
forme, de la dezvăluirea accidentală a informațiilor până la atacuri asupra
întreprinderilor și a infrastructurilor critice, furtul de date cu caracter personal sau
chiar interferența în procesele democratice, inclusiv interferențe electorale sau
campanii generale de dezinformare cu scopul de a influența dezbaterile publice.

Securitatea cibernetică afectează viața de zi cu zi a tuturor
cetățenilor UE

2 Securitatea cibernetică afectează viața de zi cu zi a tuturor cetățenilor UE, de

fiecare dată când folosim dispozitive informatice personale precum smartphone-uri,
rețele Wi-fi, platforme de comunicare socială sau servicii bancare electronice. În 2020,
mai mult ca oricând, întrebarea nu mai este dacă vor avea loc atacuri cibernetice, ci
cum și când vor surveni acestea. Această problemă ne privește pe toți: persoane fizice,
întreprinderi și autorități publice. Imaginea 1 ilustrează modul în care UE susține
securitatea cibernetică și cadrul pe care l-a creat pentru a proteja activitățile
electronice cotidiene ale cetățenilor împotriva atacurilor cibernetice. Protejarea
sistemelor informatice critice și a infrastructurilor digitale împotriva atacurilor
cibernetice a devenit o provocare strategică.
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Imaginea 1 – Modul în care UE susține securitatea cibernetică în viața de
zi cu zi a cetățenilor săi

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pictograme realizate de Pixel perfect pornind de la site‐ul
https://flaticon.com.

Există numeroase tipuri de amenințări cibernetice

3 Numeroasele tipuri de amenințări cibernetice cu care se confruntă societățile
noastre pot fi clasificate în funcție de efectele lor asupra datelor – divulgare,
modificare, distrugere sau blocarea accesului – sau în funcție de principiile de bază
privind securitatea informațiilor care sunt încălcate (a se vedea figura 1).
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Figura 1 – Tipurile de amenințări și principiile privind securitatea
informațiilor care sunt puse în pericol
Disponibilitate Confidențialitate Integritate
Acces neautorizat

Divulgare

Modificarea
informațiilor

Distrugere

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

4 Ori de câte ori un dispozitiv se conectează online sau la alte dispozitive, crește și

așa-numita „suprafață de atac” în materie de securitate cibernetică. Creșterea
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 atacatorilor 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 în acest domeniu este o misiune dificilă 2. În caseta 1 sunt descrise exemple
de posibile atacuri cibernetice.

1

Parlamentul European, Cybersecurity in the European Union and Beyond: Exploring the
Threats and Policy Responses, studiu pentru Comisia LIBE, septembrie 2015.

2

ENISA, ENISA Threat Landscape Report 2017, 18 ianuarie 2018.

PARTEA I – Securitatea cibernetică în contextul
european

13

Caseta 1
Tipuri de atacuri cibernetice
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 (de exemplu, NotPetya).
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 exemplu, Wannacry 3).
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 atac 4.
Atacurile online reprezintă o metodă atractivă prin care actorii care generează
amenințări pot înșela victimele folosind sisteme și servicii web ca vector al
amenințării. Acestea acoperă o suprafață vastă de atac, precum facilitarea
adreselor URL rău-intenționate sau a scripturilor rău-intenționate pentru
a determina utilizatorul sau victima să viziteze un anumit site web sau să descarce
conținut rău-intenționat (atacuri de tip „watering hole”, atacuri de tip „drive-by”),
și injectarea de coduri dăunătoare într-un site web legitim, dar compromis, pentru
a fura informații (formjacking) cu scopul de a obține câștiguri financiare sau de
a fura informații 5.
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 dintre statele membre au raportat
investigații cu privire la astfel de atacuri de rețea 6.
Cele mai nefaste tipuri de amenințări par să fie însă așa-numitele „amenințări
persistente avansate” (APT – advanced persistent threats). Acestea sunt acțiuni
ale unor atacatori sofisticați, angajați în activități pe termen lung de monitorizare
și de furt de date, urmărind uneori și scopuri de distrugere. Scopul acestora este
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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 consideră că acest tip de spionaj
cibernetic reprezintă cel puțin un sfert din totalul incidentelor cibernetice 7.

Impactul economic al atacurilor cibernetice este semnificativ

5 Amenințarea atacurilor cibernetice și a criminalității cibernetice a devenit

o problemă majoră în ultimii ani. Deja în 2016, 80 % din întreprinderile din UE se
confruntaseră cu cel puțin un incident de securitate cibernetică 8. În 2018, 40 % din
respondenții la sondaj din cadrul organizațiilor ce foloseau robotică sau automatizări
au declarat că perturbarea operațiunilor ar fi consecința cea mai gravă a unui atac
cibernetic asupra sistemelor lor. Cu toate acestea, deși sunt conștiente de riscurile
cibernetice disruptive, se întâmplă deseori ca întreprinderile să nu dispună de un
sistem pentru gestionarea acestora 9.

6 De atunci, numărul atacurilor cibernetice, gravitatea acestora și costurile financiare
au crescut în continuare. Potrivit estimărilor privind impactul financiar al criminalității
3

Programul ransomware Wannacry a exploatat vulnerabilități existente într-un protocol
Microsoft Windows, care permiteau preluarea de la distanță a controlului asupra oricărui
computer. Microsoft a pus la dispoziție o corecție după ce a descoperit vulnerabilitatea.
Sute de mii de computere au rămas însă neactualizate, multe dintre ele fiind ulterior
infectate. Sursa: A. Greenberg, „Hold North Korea Accountable for Wannacry – and the
NSA, too”, WIRED, 19 decembrie 2017.

4

Europol, Internet Organised Crime Threat Assessment 2018.

5

ENISA, ENISA Threat Landscape 2020 – Web-based attacks, 20 octombrie 2020.

6

Europol, op. cit., 2018.

7

Centrul European de Politică Economică, „Stealing Thunder: Will cyber espionage be
allowed to hold Europe back in the global race for industrial competitiveness?”, Occasional
Paper nr. 2/18, februarie 2018.

8

Europol, Internet Organised Crime Threat Assessment 2017.

9

PWC, Global State of Information Security Survey (GSISS), Strengthening digital society
against cyber shocks, 2017.
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cibernetice, această amenințare va genera costuri de 6 000 de miliarde de dolari
americani pe an pentru economia globală până în 2021, în creștere față de valoarea
de 3 000 de miliarde de dolari estimată în 2015 10, în condițiile în care PIB-ul mondial
pentru 2020 este estimat la 138 000 de miliarde de dolari. Printre costurile produse de
criminalitatea cibernetică se numără costurile cauzate de deteriorarea și distrugerea
datelor, furtul de bani, scăderea productivității, furtul de proprietate intelectuală,
furtul de date cu caracter personal și financiare, perturbările cursului normal al
activității în urma atacului, prejudicii aduse reputației. Potrivit estimărilor Comitetului
european pentru risc sistemic (CERS), costul mediu al incidentelor cibernetice a crescut
cu 72 % în perioada 2015-2020 11.

7 Criminalitatea cibernetică afectează în mod diferit diversele sectoare economice,

după cum arată un studiu recent din 2020 12: acesta a fost fenomenul de fraudă care
a generat cele mai mari perturbări în domeniul guvernării și al administrației publice, în
sectorul tehnologiei, al mass-mediei și al telecomunicațiilor și în sectorul sănătății (a se
vedea caseta 2); de asemenea, a ocupat locul al doilea în rândul fenomenelor de
fraudă celor mai perturbatoare în sectorul financiar și în sectorul industrial și în
industria prelucrătoare.

10

Cybersecurity Ventures, 2019 Official Annual Cybercrime Report, sponsorizat de Herjavec
Group, 2019.

11

CERS, Comitetul european pentru risc sistemic, Systemic cyber risk, februarie 2020.

12

PWC, Fighting fraud: A never-ending battle, PwC’s Global Economic Crime and Fraud Survey,
2020.
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Caseta 2
Pacienți din Finlanda care urmau un tratament psihoterapeutic
șantajați cu date medicale cu caracter personal furate în perioada
2018-2019
Pacienții unei mari clinici finlandeze de psihoterapie, cu sucursale în întreaga țară,
au fost contactați individual în 2020 de un șantajist, după ce datele lor cu caracter
personal au fost furate în noiembrie 2018, o altă potențială încălcare a securității
înregistrându-se în martie 2019. Se pare că datele includeau date personale de
identificare și note privind discuțiile din cadrul sesiunilor de terapie.
Atât clinicii, cât și pacienților li s-a solicitat să achite șantajistului răscumpărări în
bitcoin pentru ca datele să nu fie făcute publice. În urma acestui incident, guvernul
Finlandei a organizat o întrunire de urgență 13.

8 În 2019, EUROPOL

a evidențiat din nou persistența și tenacitatea mai multor
amenințări esențiale din domeniul criminalității cibernetice:
14

o

atacurile de tip ransomware rămân principala amenințare; ele devin mai precise,
mai profitabile și provoacă daune economice mai mari. Atât timp cât atacurile de
tip ransomware asigură obținerea cu ușurință de venituri pentru infractorii
cibernetici și provoacă în continuare daune și pierderi financiare semnificative, ele
vor rămâne, cel mai probabil, cea mai importantă amenințare din domeniul
criminalității cibernetice;

o

phishingul și protocoalele desktop la distanță vulnerabile (RDP – remote desktop
protocol) reprezintă principalii vectori de infectare cu programe malware; și

o

datele rămân o țintă, o marfă și un catalizator important al criminalității
cibernetice.

13

BBC News, Therapy patients blackmailed for cash after clinic data breach,
26 octombrie 2020.

14

EUROPOL, INTERNET organised crime threat assessment (IOCTA), 2019.

PARTEA I – Securitatea cibernetică în contextul
european

17

9 În mod similar, în raportul său din 2020 intitulat „Main incidents in the EU and

worldwide” 15, Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA)
prezintă o serie de exemple de incidente de securitate cibernetică (a se vedea
caseta 3).

Caseta 3
Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA):
incidente de securitate cibernetică în perioada 2019-2020
Platforma de verificare a adreselor de e-mail verifications.io a suferit o încălcare
majoră a securității datelor, din cauza unei baze de date MongoDB neprotejate. Au
fost expuse date din peste 800 de milioane de e-mailuri, care conțineau informații
sensibile, inclusiv informații cu caracter personal.
Peste 770 de milioane de adrese de e-mail și 21 de milioane de parole unice au
fost expuse pe un forum popular de hacking găzduit de serviciul de tip cloud
MEGA1. Aceasta a devenit cea mai importantă colecție de date personale de
autentificare care au fost furate vreodată, fiind cunoscută sub numele de
„Collection #1”.
Furnizorul de servicii de tip cloud și de virtualizare Citrix a fost victima unui atac
cibernetic direcționat împotriva sa. Pentru a obține acces la sistemele Citrix,
atacatorii au exploatat o serie de vulnerabilități critice la nivel de software,
precum CVE-2019-19781, și au folosit o tehnică numită „password spraying”
(procedură exhaustivă de spargere a parolelor care încearcă toate posibilitățile,
una câte una).
Furnizorul de servicii de găzduire în cloud iNSYNQ19 a fost afectat de un atac de
tip ransomware din cauza căruia clienții nu și-au putut accesa datele timp de mai
bine de o săptămână, aceștia fiind nevoiți să se bazeze pe copii de rezervă stocate
la nivel local.

10 Potrivit EUROPOL, atacurile cibernetice concepute să provoace daune de durată

s-au dublat în primele luni ale anului 2019, în special în industria prelucrătoare. Spre
deosebire de atacurile de tip ransomware „convenționale”, acestea sunt acțiuni de

15

ENISA, Main incidents in the EU and worldwide – January 2019 to April 2020,
octombrie 2020.
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sabotaj care șterg permanent datele întreprinderilor sau le provoacă daune ireversibile
(a se vedea caseta 4).

Caseta 4
Ransomware cu efecte distructive – atacurile „Germanwiper”
din 2019
În 2019 au fost identificate o serie de atacuri de tip ransomware împotriva unor
întreprinderi care își desfășurau activitatea în Germania. Denumit Germanwiper,
acest program ransomware poate înlocui fișierele infectate cu cifre de zero și unu,
astfel încât recuperarea lor devine imposibilă. Programul ransomware este
răspândit prin campanii de phishing prin e-mail și a vizat în special personalul de
resurse umane din cadrul unor întreprinderi de vârf, fiind integrat în candidaturi
false pentru un loc de muncă 16.

Conștientizarea amenințărilor cibernetice crește odată cu
frecvența acestora

11 Totuși, până recent, aceste riscuri erau încă destul de puțin conștientizate și

recunoscute. În 2017, 69 % din întreprinderile din UE nu își înțelegeau expunerea la
amenințări cibernetice sau aveau doar o idee vagă despre aceasta 17, iar 60 % nu
estimaseră niciodată pierderile financiare potențiale 18. În plus, conform unui studiu la
nivel mondial din 2018, o treime din organizații ar prefera să plătească răscumpărarea
cerută de un hacker decât să investească în securitatea informațiilor 19.

16

Cybersecurity Insiders, GermanWiper Ransomware attack warning for Germany, nedatat.

17

Comisia Europeană, Fișa informativă a Comisiei Europene privind securitatea cibernetică,
septembrie 2017.

18

Aceste pierderi pot include: pierderea de venituri, costuri de reparare a sistemelor
deteriorate, obligații financiare potențiale în legătură cu active sau informații furate,
stimulente pentru păstrarea clienților, prime de asigurare mai mari, costuri de protecție
mai mari (noi sisteme, noi angajați, noi formări profesionale), acorduri potențiale cu privire
la costuri de conformare sau la litigii.

19

NTT Security, 2018 Risk: Value Report.
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12 Eurobarometrul din 2020 intitulat „Europeans’ attitudes towards cyber

security” 20 evidențiază accentuarea conștientizării și a preocupărilor în rândul
cetățenilor UE:
o

respondenții utilizatori de internet sunt cei mai susceptibili să fie preocupați de
posibilitatea ca datele lor cu caracter personal să fie utilizate în mod abuziv (46 %),
de securitatea plăților lor online (41 %), de faptul că nu pot inspecta produsele sau
nu pot solicita consiliere de la o persoană reală (22 %) sau le este teamă că este
posibil să nu primească produsele sau serviciile pe care le achiziționează online
(22 %);

o

peste trei sferturi (76 %) dintre respondenți consideră că riscul de a cădea victime
criminalității cibernetice este în creștere. Totuși, mult mai puțini (52 %) cred că se
pot proteja suficient împotriva acestuia – o scădere cu nouă puncte procentuale
față de 2018;

o

totuși, puțin peste jumătate dintre respondenți (52 %) consideră că sunt bine
informați cu privire la criminalitatea cibernetică, dar numai 11 % declară că se simt
foarte bine informați.

Securitatea cibernetică este relevantă pentru coeziunea socială
și pentru stabilitatea politică
O nouă amenințare: securitatea cibernetică și dezinformarea

13 Răspândirea unei dezinformări deliberate, sistematice, pe scară largă reprezintă

o provocare strategică acută pentru democrațiile noastre 21. Dezinformarea și „știrile
false” (fake news) pot dezbina societățile, pot sădi neîncredere și pot chiar submina
coeziunea socială și încrederea în procesele democratice (a se vedea caseta 5).

20

Comisia Europeană, Special Eurobarometer 499 – Europeans’ attitudes towards cyber
security, ianuarie 2020.

21

Potrivit studiului The Global Disinformation Order realizat de Universitatea Oxford
(septembrie 2019), numărul de țări care se confruntă cu campanii de dezinformare politică
a crescut de peste două ori față de acum doi ani, ajungând la 70.
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Caseta 5
Dezinformarea
Comisia Europeană definește dezinformarea drept o serie de informații al căror
caracter fals sau înșelător poate fi verificat, care sunt create, prezentate și
diseminate pentru a obține un câștig economic sau pentru a induce publicul în
eroare în mod deliberat și care pot provoca un prejudiciu public 22. Prejudiciul
public poate include subminarea proceselor democratice sau amenințări la adresa
bunurilor publice precum sănătatea, mediul și securitatea.
Spre deosebire de conținutul ilegal (care include discurs de incitare la ură,
conținuturi cu caracter terorist sau materiale care conțin abuzuri sexuale asupra
copiilor), dezinformarea acoperă conținuturile legale. Prin urmare, aceasta se
intersectează cu valorile fundamentale ale UE ale libertății de exprimare și
libertății mass-mediei. Conform definiției Comisiei, dezinformarea nu include
publicitatea înșelătoare, raportarea erorilor, satira și parodia sau știrile și
comentariile partizane identificate în mod clar ca atare.

14 Noile tehnologii și programe informatice permit răspândirea cu ușurință și

comparativ ieftină a dezinformării, prin platforme de comunicare socială și prin alte
tipuri de mass-media digitală. Dezinformarea se concentrează, de regulă, pe teme
sensibile, susceptibile să polarizeze opinii și să stârnească emoții, având, prin urmare,
mai multe șanse să fie partajate. Printre astfel de teme se numără aspecte legate de
sănătate (de exemplu, campanii antivaccinare), migrația, schimbările climatice sau
aspecte legate de justiția socială.

Campaniile de dezinformare întreprinse de țări terțe cu scopul de
a influența procesele democratice

15 Dezinformarea își propune să polarizeze dezbaterile democratice, să creeze sau
să intensifice tensiunile de la nivelul societății și să submineze sistemele electorale și
are un impact mai amplu asupra societăților europene și a securității. În esență,
dezinformarea afectează libertatea de opinie și de exprimare. Dezinformarea este
deseori sponsorizată de actori din țări terțe și vizează destabilizarea societăților și
a sistemelor noastre democratice. În acest context, campaniile de dezinformare de

22

Comisia Europeană, Comunicare privind combaterea dezinformării online, COM(2018) 236.
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mare amploare pot implica și pirateria informatică asupra rețelelor. Un exemplu în
acest sens este campania de influențare întreprinsă de Rusia în referendumul din
Regatul Unit privind retragerea din Uniunea Europeană (a se vedea caseta 6).

Caseta 6
Campanii de dezinformare din Rusia care au vizat procese decizionale
democratice 23
La jumătatea anului 2016, diverse entități din Rusia au lansat o campanie cu
scopul de a influența votul din cadrul referendumului desfășurat în Regatul Unit în
iunie 2016 pe tema retragerii din UE. O analiză a tweet-urilor a arătat că, în
ultimele 48 de ore dinaintea votului, peste 150 000 de conturi din Rusia au scris pe
Twitter despre #Brexit și au postat peste 45 000 de mesaje despre vot. În ziua
referendumului, conturile din Rusia au publicat 1 102 tweet-uri cu hashtag-ul
#ReasonsToLeaveEU (Motive pentru a părăsi UE).

16 Combaterea dezinformării reprezintă o provocare majoră, ținând cont de

necesitatea de a asigura echilibrul adecvat între securitate și drepturile și libertățile
noastre fundamentale, încurajând în același timp inovarea și o piață deschisă. UE a luat
o serie de măsuri pentru a combate dezinformarea.
o

În 2015, a fost creat grupul operativ East StratCom în cadrul SEAE, cu misiunea de
a contracara campaniile rusești de dezinformare 24. Experții au salutat activitatea
desfășurată de acest grup în ceea ce privește promovarea politicilor UE, sprijinirea
mass-mediei independente în țările vizate de politica de vecinătate și
previzionarea, urmărirea și combaterea dezinformării 25.

23

Park advisors, Weapons of Mass Distraction:Foreign State-Sponsored Disinformation in the
Digital Age, Christina Nemr și William Gangware, 2019.

24

Concluziile Consiliului European, EUCO 11/15, 20 martie 2015. Între timp, au fost adăugate
alte două grupuri operative, pentru Balcanii de Vest și, respectiv, pentru vecinătatea sudică.

25

Un raport al Atlantic Council a invitat UE să solicite tuturor statelor membre să trimită
experți naționali în cadrul grupului operativ. A se vedea: D. Fried și A. Polyakova,
Democratic Offense Against Disinformation, 5 martie 2018.
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o

În 2018, ENISA a publicat o comunicare privind combaterea dezinformării
online 26. Acțiunile prevăzute includ contribuția la creșterea fiabilității conținutului
și sprijinirea eforturilor de îmbunătățire a alfabetizării mediatice și a celei în
domeniul știrilor.

o

Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei a elaborat un cod de practică
voluntar, cu scop de autoreglementare, bazat pe instrumente de politică
existente, care a fost adoptat de platformele online și de industria publicității 27.

o

De asemenea, a fost lansată o rețea europeană independentă de verificatori de
fapte.

Dezinformarea în perioada pandemiei de COVID-19 și răspunsul UE la
această problemă

17 Dezinformarea a constituit o problemă și în contextul crizei sanitare provocate

de pandemia de COVID-19 28 (a se vedea caseta 7 pentru exemple de astfel de practici
de dezinformare).

26

ENISA, Strengthening Network & Information Security & Protecting against Online
Disinformation (”Fake News”), aprilie 2018.

27

JRC, „The digital transformation of news media and the rise of disinformation and fake
news”, rapoartele tehnice ale JRC, JRC Digital Economy Working Paper 2018-02,
aprilie 2018.

28

Institutul Reuters și Universitatea Oxford, Types, Sources, and Claims of Covid-19
Misinformation, aprilie 2020.
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Caseta 7
Exemple de dezinformare referitoare la pandemia de COVID-19
raportate de Comisie 29
Afirmații false, precum „consumul de clor sau de alcool
pur poate vindeca infecția cu coronavirus”: dimpotrivă,
consumul de clor sau de alcool pur poate fi foarte nociv.
Centrul toxicologic din Belgia a înregistrat o creștere cu
15 % a numărului de incidente în care s-a folosit clor.

Teorii ale conspirației, precum afirmația potrivit căreia
coronavirusul este „o infecție provocată de elitele
mondiale pentru a reduce creșterea populației”. Dovezile
științifice sunt clare: virusul aparține unei familii de
virusuri provenite de la animale, care include alte virusuri
precum SARS și MERS.
Afirmații neștiințifice, precum „instalațiile 5G răspândesc
virusul”. Aceste teorii nu au avut nicio bază științifică și au
condus la acte de vandalism asupra antenelor 5G.

18 În martie 2020, Comisia, ENISA, CERT-UE și EUROPOL au emis o declarație

comună privind amenințările asociate pandemiei de COVID-19 30, precizând că există
actori răuvoitori care exploatau în mod activ circumstanțele dificile din perioada crizei
de sănătate publică pentru a produce atacuri asupra lucrătorilor la distanță,
a întreprinderilor și a persoanelor fizice deopotrivă. În plus, ENISA a elaborat campanii

29

Comisia Europeană, Combaterea dezinformării legate de coronavirus, nedatat.

30

Declarația comună a Comisiei Europene, ENISA, CERT-UE și Europol, Coronavirus outbreak,
20 martie 2020.
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de informare special concepute pentru sectoarele afectate de dezinformare pe
perioada pandemiei de COVID-19 31.
Verificarea faptelor este esențială pentru combaterea dezinformării

19 De asemenea, UE și-a intensificat eforturile de sprijinire a verificatorilor de fapte

și a cercetătorilor europeni în problema dezinformării. În special, aceasta a instituit un
Observator european al mass-mediei digitale, pentru a examina și a înțelege mai bine
fenomenul dezinformării: actori relevanți, vectori, instrumente, metode, dinamica
diseminării, ținte prioritare și impactul asupra societății. Alte exemple de proiecte
finanțate de UE care abordează problema dezinformării sunt PROVENANCE,
SocialTruth, EUNOMIA și WeVerify.

20 În 2018, prin Codul de bune practici privind dezinformarea

, UE a propus primul
set de standarde cu rol de autoreglementare la nivel mondial cu scopul de a combate
dezinformarea. Acest cod voluntar a fost semnat de platforme, rețele sociale majore,
autori de publicitate și reprezentanți ai industriei publicității în octombrie 2018. Printre
semnatari se numără Facebook, Twitter, Mozilla, Google și asociații și membri din
industria publicității. Microsoft a aderat la acest cod de practică în mai 2019. TikTok
a aderat la cod în iunie 2020.
32

Asigurarea bunei desfășurări a alegerilor din 2019 pentru Parlamentul
European

21 Legitimitatea sistemelor noastre democratice europene se bazează pe un

electorat informat, care își exprimă voința democratică prin alegeri libere și corecte.
Orice încercare de a submina și de a manipula în mod răuvoitor și intenționat opinia
publică reprezintă, prin urmare, o amenințare gravă la adresa societăților noastre.
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, precum și influențarea procesului de numărare a voturilor și
a comunicării. În urma referendumului din Regatul Unit, alegerile pentru Parlamentul
European din 2019 au condus la primele acțiuni coordonate între statele membre

31

ENISA, Information sheets relating to Covid-19, 2020.

32

Codul UE de bune practici privind dezinformarea, septembrie 2018.

PARTEA I – Securitatea cibernetică în contextul
european

25

pentru a proteja integritatea alegerilor democratice: a celor pentru Parlamentul
European, dar și a celor pentru parlamentele naționale.

22 După cum s-a precizat deja mai sus, Comisia a emis „Comunicarea privind

combaterea dezinformării online: o abordare europeană” 33 în aprilie 2018. Aceasta
a fost urmată, în septembrie 2018, de un pachet privind alegerile 34, menit să protejeze
alegerile pentru Parlamentul European și alegerile din statele membre împotriva
dezinformării și a atacurilor cibernetice. Pachetul s-a axat pe protecția datelor, pe
transparența publicității și a finanțării politice, pe securitatea cibernetică și pe alegeri,
precum și pe sancțiunile pentru utilizarea abuzivă a normelor privind protecția datelor
de către partidele politice. În plus, s-a organizat un exercițiu comun pentru a testa
eficacitatea practicilor de răspuns și a planurilor de criză ale statelor membre și ale UE
în ceea ce privește protejarea alegerilor pentru Parlamentul European (a se vedea
caseta 8).

33

Comisia Europeană, Combaterea dezinformării online: o abordare europeană,
COM(2018) 236 final.

34

Comisia Europeană, Starea Uniunii 2018, septembrie 2018.
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Caseta 8
EU ELEx19 – protejarea bunei desfășurări a alegerilor din 2019 pentru
Parlamentul European 35
Exercițiul EU ELEx19 referitor la reziliența alegerilor care urmau să aibă loc pentru
Parlamentul European a vizat identificarea modalităților de a preveni, a detecta și
a combate incidentele de securitate cibernetică ce ar fi putut afecta alegerile din
anul 2019.
Pornind de la mai multe scenarii care au inclus amenințări și incidente de natură
cibernetică, exercițiul le-a permis participanților:
să înțeleagă nivelul de reziliență (din punctul de vedere al politicilor adoptate, al
capacităților disponibile și al competențelor) al sistemelor electorale din UE;
să consolideze cooperarea între autoritățile competente de la nivel național
(inclusiv între autoritățile electorale și alte organisme și agenții competente);
să testeze planurile existente de gestionare a crizelor, precum și procedurile
relevante pentru a preveni, a detecta, a gestiona și a răspunde atacurilor
cibernetice și amenințărilor hibride, inclusiv campaniilor de dezinformare;
să îmbunătățească cooperarea transfrontalieră și să consolideze legătura cu
grupurile relevante în materie de cooperare de la nivelul UE [de exemplu, Rețeaua
de cooperare în materie electorală, Grupul de cooperare privind securitatea
rețelelor și a informațiilor, rețeaua echipelor de intervenție în caz de incidente de
securitate informatică (CSIRT)]; și
să identifice toate celelalte lacune potențiale, precum și măsuri adecvate de
combatere a riscurilor care ar trebui puse în aplicare înainte de alegerile pentru
Parlamentul European.
La acest exercițiu au participat peste 80 de reprezentanți din partea statelor
membre ale UE, împreună cu observatori din partea Parlamentului European, a
Comisiei și a Agenției UE pentru Securitate Cibernetică.

35

ENISA, EU Member States test their cybersecurity preparedness for fair and free 2019 EU
elections, 5 aprilie 2019.
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23 În fine, în decembrie 2018, Consiliul European a adoptat un Plan de acțiune

împotriva dezinformării 36 cu scopul de a oferi un răspuns coordonat și de a completa
eforturile naționale. Acest plan de acțiune a inclus acțiuni specifice bazate pe patru
piloni: îmbunătățirea capacității instituțiilor Uniunii de a detecta, a analiza și a denunța
dezinformarea; consolidarea acțiunilor coordonate și comune de combatere
a dezinformării; mobilizarea sectorului privat pentru combaterea dezinformării; și
informarea cetățenilor și îmbunătățirea rezilienței la nivelul societății.

Securitatea cibernetică în UE: competențe, actori, strategii și
legislație
Securitatea cibernetică este în principal o responsabilitate a statelor
membre

24 În UE, securitatea cibernetică este în principal responsabilitatea statelor

membre. Acest lucru este valabil în special în ceea ce privește protecția informațiilor
sensibile privind securitatea națională. Toate statele membre au o strategie națională
în domeniul securității cibernetice, care să le ajute să combată riscurile ce ar putea
submina obținerea beneficiilor economice și sociale în spațiul cibernetic. Totuși, există
în continuare diferențe între statele membre în ceea ce privește capacitatea și
angajamentul lor față de securitatea cibernetică.

25 UE joacă un rol în construirea unui cadru comun de reglementare la nivelul pieței
unice a UE și în crearea condițiilor adecvate pentru ca statele membre să poată
colabora într-o manieră eficace în diferite domenii de politică în care securitatea
cibernetică este relevantă, precum justiția și afacerile interne, piața unică,
transporturile, sănătatea publică, politica privind consumatorii și cercetarea. În cadrul

36

Comisia Europeană, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de
securitate, Plan de acțiune împotriva dezinformării, JOIN(2018) 36 final. Planul se axează pe:
îmbunătățirea capacității instituțiilor Uniunii de a detecta, a analiza și a denunța
dezinformarea; consolidarea acțiunilor coordonate și comune de combatere
a dezinformării; mobilizarea sectorului privat; și informarea cetățenilor și îmbunătățirea
rezilienței la nivelul societății.
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politicii externe, securitatea cibernetică este prezentă în diplomație și devine o parte
din ce în ce mai importantă a politicii emergente de apărare și de securitate a UE.

26 Principalii actori din domeniul securității cibernetice de la nivelul UE sunt descriși
în caseta 9 de mai jos.

Caseta 9
Principalii actori din domeniul securității cibernetice de la nivelul UE
Comisia Europeană își propune să consolideze capacitățile 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.
O serie de agenții ale UE sprijină în acest sens Comisia, în special ENISA, EC3 și
CERT-UE. Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (cunoscută sub
numele de ENISA datorită denumirii sale inițiale, European Network and
Information Security Agency – Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor
Informatice și a Datelor) este în principal un organism consultativ și sprijină
elaborarea politicilor, consolidarea capacităților și conștientizarea. Centrul
european de combatere a criminalității informatice (EC3) din cadrul EUROPOL
a fost creat cu rolul de a consolida răspunsul în materie de aplicare a legii oferit de
UE la fenomenul criminalității cibernetice. Centrul de răspuns la incidente de
securitate cibernetică (Computer Emergency Response Team – CERT-UE), care
acordă sprijin pentru toate instituțiile, organismele și agențiile Uniunii, este
găzduit de Comisie.
Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) are rolul de lider în 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 capacități de apărare cibernetică.
La nivelul UE, statele membre acționează prin intermediul Consiliului, care
dispune de numeroase organisme cu rol de coordonare și de partajare
a informațiilor (precum Grupul de lucru orizontal 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 contribuitori la
elaborarea și punerea în aplicare a politicilor, de exemplu printr-un parteneriat
public-privat contractual (PPPc).
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Strategia cibernetică a UE: securitatea cibernetică constituie
o preocupare majoră din 2013

27 Securitatea cibernetică reprezintă o preocupare politică majoră cel puțin din

2013, când Comisia a adoptat strategia sa pentru securitate cibernetică 37. Această
strategie are cinci obiective principale:
o

creșterea rezilienței cibernetice;

o

reducerea criminalității cibernetice;

o

dezvoltarea politicilor și a capacităților de apărare cibernetică;

o

dezvoltarea de resurse industriale și tehnologice pentru securitatea cibernetică;

o

stabilirea unei politici internaționale privind spațiul cibernetic aliniată la valorile
fundamentale ale UE.

În anii următori, problema securității cibernetice a fost abordată și prin alte strategii
ale UE (a se vedea caseta 10).

37

Comisia Europeană, Strategia de securitate cibernetică a Uniunii Europene: un spațiu
cibernetic deschis, sigur și securizat, JOIN(2013) 1 final, 7 februarie 2013.
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Caseta 10
Alte strategii ale UE care abordează problema securității cibernetice
o

Agenda europeană privind securitatea (2015) 38, care a avut ca obiectiv
îmbunătățirea acțiunilor de aplicare a legii și a răspunsului judiciar la
criminalitatea cibernetică, în principal prin reînnoirea și actualizarea politicilor
și a legislației existente;

o

Strategia privind piața unică digitală (2015) 39, care a vizat asigurarea unui
acces îmbunătățit la bunurile și serviciile digitale: consolidarea securității,
a încrederii și a incluziunii pe internet este esențială în acest sens;

o

Strategia globală a UE (2016) 40, care a stabilit o serie de inițiative pentru
consolidarea rolului UE la nivel mondial. Securitatea cibernetică și
combaterea dezinformării prin comunicare strategică au constituit un pilon
fundamental în acest sens.

28 Mai mult, în 2017, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru

afaceri externe și politica de securitate au emis o comunicare comună privind
securitatea cibernetică pentru UE 41 în atenția Parlamentului European și a Consiliului,
în care au solicitat instituirea unor structuri mai solide și mai eficace pentru a promova
securitatea cibernetică și pentru a răspunde atacurilor cibernetice din statele membre,
dar și de la nivelul instituțiilor, agențiilor și organismelor UE.

38

Comisia Europeană, Agenda europeană privind securitatea, COM(2015) 185 final,
28 aprilie 2015.

39

Comisia Europeană, O strategie privind piața unică digitală pentru Europa,
COM(2015) 192 final, 6 mai 2015.

40

SEAE, Viziune comună, acțiuni comune: O Europă mai puternică. O strategie globală pentru
politica externă și de securitate a Uniunii Europene, iunie 2016.

41

Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de
securitate, Reziliență, prevenire și apărare: construirea unei securități cibernetice puternice
pentru UE, JOIN(2017) 450, 13 septembrie 2017.
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29 În iulie 2020, Comisia Europeană și-a actualizat agenda din 2015 și a adoptat

Strategia UE privind o uniune a securității 42 pentru perioada 2020-2025, identificând
securitatea cibernetică drept o problemă de importanță strategică. În această
strategie, Comisia evidențiază în special așa-numitele amenințări hibride, care implică
atât atacuri cibernetice, cât și campanii de dezinformare, în cadrul cărora acționează în
mod concertat actori statali și nestatali din țări terțe, cu intenția de a manipula mediul
informațional și de a ataca infrastructurile de bază.

Legislația UE privind securitatea cibernetică: Directiva privind securitatea
rețelelor și a sistemelor informatice, RGPD, Regulamentul privind
securitatea cibernetică și un nou mecanism de sancționare

30 În rolul său de principal pilon al strategiei din 2013 privind securitatea

cibernetică, elementul central juridic în materie este Directiva privind securitatea
rețelelor și a sistemelor informatice („Directiva NIS”) 43 din 2016, primul act legislativ
privind securitatea cibernetică aplicabil la nivelul de ansamblu al UE. Directiva vizează
atingerea unui nivel minim de capacități armonizate, obligând statele membre să
adopte strategii naționale privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice și să
creeze puncte unice de contact și echipe de intervenție în caz de incidente de
securitate informatică („echipe CSIRT”) 44. Directiva stabilește totodată cerințe de
securitate și de notificare pentru operatorii de servicii esențiale din sectoarele critice și
pentru furnizorii de servicii digitale.

42

Comisia Europeană, Comunicare referitoare la Strategia UE privind o uniune a securității,
COM(2020) 605 final, 24 iulie 2020.

43

Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind
măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în
Uniune.

44

Aceste echipe sunt integrate în structuri de cooperare stabilite de directivă: rețeaua CSIRT
(formată din echipele CSIRT desemnate de statele membre ale UE și din CERT-UE;
secretariatul rețelei este găzduit de ENISA) și Grupul de cooperare (sprijină și facilitează
cooperarea strategică și schimbul de informații între statele membre; secretariatul grupului
este găzduit de Comisie).
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31 Statele membre aveau obligația de a transpune Directiva NIS în dreptul național

până în mai 2018. De asemenea, ele aveau obligația de a identifica așa-numiții
„operatori de servicii esențiale” până în noiembrie 2018. Comisia Europeană are
obligația de a revizui periodic funcționarea acestei directive. În perioada iulieoctombrie 2020, în cadrul obiectivului său major în materie de politică de a se asigura
„O Europă pregătită pentru era digitală”, precum și în concordanță cu obiectivele
uniunii securității, Comisia a organizat o consultare, ale cărei rezultate urmau să fie
utilizate pentru o primă analiză și pentru o evaluare ex post a impactului Directivei NIS.

32 În paralel, Regulamentul general privind protecția datelor

(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
normelor cu privire la prelucrarea și la diseminarea acestor date. 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.

33 În plus, Regulamentul privind securitatea cibernetică

45

al UE introduce pentru
prima dată un cadru de certificare a securității cibernetice la nivelul UE pentru
produsele, serviciile și procesele TIC. Aceasta înseamnă că întreprinderile care își
desfășoară activitatea în UE vor beneficia de faptul că vor trebui să își certifice
produsele, serviciile și procesele TIC o singură dată, iar certificatele le vor fi
recunoscute pe întreg teritoriul UE. De asemenea, prin Regulamentul UE privind
securitatea cibernetică a fost instituită Agenția Uniunii Europene pentru Securitate
Cibernetică (ENISA, care a preluat atribuțiile fostei Agenții Europene pentru
Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor). Regulamentul prevede misiunea
agenției de a spori cooperarea operațională la nivelul UE, ajutând statele membre care
solicită acest lucru să gestioneze incidentele de securitate cibernetică și susținând
46

45

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor).

46

Regulamentul (UE) 2019/881 al Parlamentului European și al Consiliului privind ENISA
(Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică) și privind certificarea securității
cibernetice pentru tehnologia informației și comunicațiilor, 17 aprilie 2019.
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coordonarea la nivelul UE în cazul unor atacuri și crize cibernetice transfrontaliere de
mare amploare.

34 În fine, în mai 2019, Consiliul a stabilit un instrument juridic care îi permite UE să

impună măsuri restrictive și direcționate vizând să descurajeze și să răspundă la
atacurile cibernetice care reprezintă o amenințare externă la adresa UE sau a statelor
membre ale acesteia 47. Prin urmare, UE are capacitatea juridică de a sancționa
persoanele sau entitățile care:
o

sunt responsabile de atacuri cibernetice sau de tentative de atacuri cibernetice;
sau

o

oferă sprijin financiar, tehnic sau material pentru astfel de atacuri sau sunt
implicate în acestea în alte moduri.

În iulie 2020, Consiliul a recurs la aceste noi prerogative pentru prima dată (a se vedea
caseta 11).

47

Decizia (PESC) 2019/797 a Consiliului privind măsuri restrictive împotriva atacurilor
cibernetice care reprezintă o amenințare la adresa Uniunii sau a statelor sale membre,
17 mai 2019.
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Caseta 11
O mai mare rigurozitate – UE impune primele sancțiuni din istorie
împotriva atacurilor cibernetice 48
În iulie 2020, Consiliul a impus măsuri restrictive împotriva a șase persoane și trei
entități răspunzătoare de diferite atacuri cibernetice sau implicate în acestea.
Printre acestea se numără tentativa de atac cibernetic împotriva Organizației
pentru Interzicerea Armelor Chimice și atacurile cunoscute în spațiul public sub
denumirile de „WannaCry”, „NotPetya”, și „Operation Cloud Hopper”.
Sancțiunile impuse includ o interdicție de călătorie și o înghețare a activelor. În
plus, persoanelor și entităților din UE li s-a interzis să pună fonduri la dispoziția
celor incluși pe listă.

Securitatea cibernetică și apărarea cibernetică

35 În ultimii ani, spațiul cibernetic a devenit din ce în ce mai militarizat

și
transformat într-o armă 50. În prezent, el este considerat al cincilea câmp de luptă, pe
lângă spațiul terestru, cel maritim, cel aerian și cel cosmic. În 2014 a fost adoptat un
cadru de politici pentru apărarea cibernetică a UE, care a fost actualizat în 2018 51.
Actualizarea din 2018 identifică priorități, printre care se numără dezvoltarea
49

48

Decizia (PESC) 2020/1127 a Consiliului din 30 iulie 2020 de modificare a Deciziei
(PESC) 2019/797 privind măsuri restrictive împotriva atacurilor cibernetice care reprezintă
o amenințare la adresa Uniunii sau a statelor sale membre.

49

Centrul de Studii Politice Europene, Strengthening the EU’s Cyber Defence Capabilities –
Report of a CEPS Task Force, noiembrie 2018.

50

Programul malware din spatele atacului de tip ransomware Wannacry, pe care Statele
Unite ale Americii, Regatul Unit și Australia l-au atribuit Coreei de Nord, a fost inițial
dezvoltat și stocat de Agenția Națională de Securitate a SUA cu scopul de a exploata
vulnerabilități ale sistemului Windows.
Sursa: A. Greenberg, WIRED, 19 decembrie 2017. În urma atacurilor, Microsoft a
condamnat stocarea de vulnerabilități informatice de către guverne și și-a reiterat apelul
legat de necesitatea adoptării unei Convenții de la Geneva pentru mediul digital.

51

Cadrul de politici al UE pentru apărarea cibernetică (actualizare 2018), 14413/18,
19 noiembrie 2018.
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capacităților de apărare cibernetică și protecția rețelelor de comunicații și 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.

36 Asistăm tot mai frecvent la situații în care spațiul cibernetic este folosit în scopuri

politice și pentru testarea și penetrarea agresivă a securității cibernetice a UE și
a statelor membre. Aceste activități de spionaj cibernetic și de piraterie informatică –
care vizează guverne naționale, entități politice și instituțiile UE cu scopul de a extrage
și a colecta informații clasificate – sugerează că se desfășoară operațiuni sofisticate de
spionaj cibernetic și de manipulare a datelor împotriva UE și a statelor sale membre.
Cadrul comun privind contracararea amenințărilor hibride al UE (2016) abordează
amenințările cibernetice care există la adresa infrastructurilor critice și a utilizatorilor
privați, subliniind faptul că atacurile cibernetice se pot desfășura și prin intermediul
unor campanii de dezinformare pe platformele de comunicare socială 52. 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 2018 53.

Cheltuielile asociate securității cibernetice în UE: dispersate și
rămase în urmă
Cheltuieli mai scăzute cu securitatea cibernetică în UE-27 comparativ cu
SUA

37 Cheltuielile publice asociate securității cibernetice sunt greu de estimat, din cauza
caracterului lor transversal și deoarece, adesea, nu se poate face o diferențiere între

52

Comisia Europeană/Serviciul European de Acțiune Externă, Cadrul comun privind
contracararea amenințărilor hibride – Un răspuns al Uniunii Europene, JOIN(2016) 18 final,
6 aprilie 2016.

53

Declarația comună a președintelui Consiliului European, a președintelui Comisiei Europene
și a secretarului general al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, 8 iulie 2016 și
10 iulie 2018.
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securitatea cibernetică și cheltuielile informatice în general 54. Acestea fiind spuse,
datele disponibile par să arate că cheltuielile publice asociate securității cibernetice în
UE sunt comparativ scăzute.
o

În 2020, guvernul federal al SUA a alocat, doar pentru securitatea cibernetică, un
buget de aproximativ 17,4 miliarde de dolari americani 55.

o

Prin comparație, Comisia a estimat cheltuieli publice pentru securitatea
cibernetică cuprinse între unul și două miliarde de euro pe an pentru toate
statele membre ale UE (care, împreună, au aproape același PIB ca SUA) 56.

o

În numeroase state membre, cheltuielile publice pentru securitatea cibernetică,
exprimate ca procent din PIB, sunt estimate la o zecime din nivelurile din SUA sau
chiar mai puțin 57.

2014-2020: finanțarea din partea UE pentru securitate cibernetică este
dispersată la nivelul mai multor instrumente diferite

38 Potrivit Comisiei

, în cadrul bugetului general al UE există cel puțin zece
instrumente diferite prin care pot fi finanțate aspecte legate de securitatea cibernetică
(a se vedea caseta 12 pentru principalele programe în termeni financiari). În total,
finanțarea din partea UE pentru securitatea cibernetică fără caracter militar s-a ridicat
la mai puțin de 200 de milioane de euro pe an în perioada 2014-2020. De asemenea,
58

54

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

55

Casa Albă, Cybersecurity budget fiscal year 2020.

56

Comisia Europeană, document de lucru al serviciilor Comisiei: Impact Assessment
Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of
the Council establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027,
SWD(2018) 305 final, 6 iunie 2018.

57

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

58

Comisia Europeană, Impact assessment accompanying the proposal for a Regulation
establishing the European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence
Centre and the Network of National Coordination Centres, SWD(2018) 403 final,
12 septembrie 2018.
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nu există niciun instrument de finanțare la nivelul UE care să sprijine statele membre în
coordonarea activităților lor de securitate cibernetică.
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Caseta 12
Programe ale UE care sprijină proiectele în domeniul securității
cibernetice (2014-2020)

59

o

Programele de cercetare Orizont 2020 ale UE au alocat aproximativ
600 de milioane de euro proiectelor în domeniul securității cibernetice și al
criminalității cibernetice pentru perioada 2014-2020. Această sumă include
450 de milioane de euro pentru parteneriate public-privat contractuale (PPPc)
în domeniul securității cibernetice pentru perioada 2017-2020, cu scopul de
a atrage încă 1,8 miliarde de euro din sectorul privat.

o

Fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) asigură
o contribuție de până la 400 de milioane de euro pentru investițiile statelor
membre în securitate cibernetică până la finalul anului 2020.

o

Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) a finanțat investiții în
valoare de aproximativ 30 de milioane de euro pe an. Acestea includ
o cofinanțare de aproximativ 13 milioane de euro pe an, în
perioada 2016-2018, a echipelor naționale de răspuns la incidente de
securitate cibernetică (CSIRT), pe care statele membre au obligația să le
creeze în temeiul Directivei NIS 59.

o

Componenta „Poliție” din cadrul Fondului pentru securitate internă (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. De asemenea, în cadrul gestiunii partajate, statele membre pot
beneficia de finanțări nerambursabile pentru echipamente, formare
profesională, cercetare și colectare de date. 19 state membre au beneficiat
de o finanțare de acest tip, în valoare totală de 42 de milioane de euro.

o

Programul „Justiție” a asigurat 9 milioane de euro pentru sprijinirea
tratatelor în domeniul cooperării judiciare și al asistenței judiciare reciproce,
punând accentul pe schimbul de date electronice și de informații financiare.

Articolul 9 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a
Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate
a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune („Directiva NIS”).
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39 În plus, o sumă de 500 de milioane de euro din bugetul UE a fost alocată

Programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării în 2019 și
2020 60. Acest program se concentrează 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 capacitățile de apărare după 2020, prin intermediul Fondului european de
apărare, din care o parte vor acoperi apărarea cibernetică. În sfârșit, în cadrul
Inițiativei europene pentru securitate, Banca Europeană de Investiții va furniza
o finanțare cu utilizare dublă (cercetare și dezvoltare/securitate cibernetică și
securitate civilă) în valoare de 6 miliarde de euro în perioada 2018-2020 61.

2021-2027: noul program Europa digitală

40 Prin concluziile sale din iulie 2020 referitoare la noul cadru financiar multianual

(CFM) pentru perioada 2021-2027, Consiliul a decis că programul Europa digitală 62 va
investi în capacități digitale strategice esențiale, precum calculul de înaltă
performanță, inteligența artificială și securitatea cibernetică ale UE. Acesta va
completa alte instrumente, în special Orizont Europa și Mecanismul pentru
interconectarea Europei, în sprijinirea transformării digitale a Europei.

41 De asemenea, Consiliul a decis alocarea unei sume de 6,8 miliarde de euro

programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027, adică aproximativ
970 de milioane de euro pe an. Aceasta reprezintă o creștere semnificativă comparativ
cu perioada 2014-2020, însă tot este mai puțin decât valoarea propusă inițial de
Comisie (8,2 miliarde de euro pentru aceeași perioadă, din care 2 miliarde de euro

60

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).

61

Banca Europeană de Investiții, The EIB Group Operating Framework and Operational
Plan 2018, 12.12.2017.

62

Comisia Europeană, Europe investing in digital: the Digital Europe Programme,
septembrie 2020.
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alocați pentru consolidarea industriei securității cibernetice a UE și a protecției
societale în general, de exemplu prin sprijinirea punerii în aplicare a Directivei NIS).

41
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a activității instituțiilor supreme de
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Introducere

42 Securitatea cibernetică și autonomia noastră digitală au devenit un subiect de

importanță strategică pentru UE și statele membre ale acesteia. Deficiențele în ceea ce
privește guvernanța în domeniul securității cibernetice persistă în sectorul public și în
cel privat în toate statele membre, însă la niveluri diferite. Aceasta ne afectează
capacitatea de a limita și, atunci când este nevoie, de a răspunde la atacurile
cibernetice.

43 Cu toate acestea, în 2018, un sondaj realizat în rândul instituțiilor supreme de

audit din UE a arătat că aproximativ jumătate nu realizaseră niciodată un audit al
securității cibernetice. De atunci, instituțiile supreme de audit și-au intensificat
activitatea de audit în domeniul securității cibernetice, punând accentul în special pe
protecția datelor, pe pregătirea sistemelor împotriva atacurilor cibernetice și pe
protecția sistemelor esențiale de utilități publice. Acestea au examinat, de asemenea,
alte aspecte extrem de relevante. Este de înțeles faptul că nu toate aceste audituri pot
fi făcute publice, întrucât unele se pot referi la informații sensibile (de securitate
națională).

44 Întrucât securitatea cibernetică este extrem de importantă pentru funcționarea

societăților noastre și a instituțiilor politice, Comitetul de contact a decis să dedice
acestui subiect compendiul de audit din anul curent. Această a doua parte
a compendiului sintetizează rezultatele unor audituri selectate efectuate de cele
12 instituții supreme de audit ale statelor membre contribuitoare și de Curtea de
Conturi Europeană având ca subiect securitatea cibernetică. Fiecare instituție supremă
de audit participantă a contribuit cu un raport de audit selectat, care este sintetizat în
continuare în partea a treia. După cum arată celelalte rapoarte indicate de instituțiile
supreme de audit participante, numeroase alte audituri au fost efectuate pe această
temă.

Metodologia de audit și temele acoperite

45 În ceea ce privește tipul de audit efectuat pentru rapoartele de audit sintetizate

în prezentul compendiu, majoritatea instituțiilor supreme de audit care au contribuit
efectuaseră audituri ale performanței pe teme legate de securitatea cibernetică, în
timp ce două (instituțiile supreme de audit din Polonia și Ungaria) efectuaseră audituri

PARTEA II – Prezentare generală a activității instituțiilor
supreme de audit

43

de conformitate, iar una (Curtea de Conturi Europeană) efectuase o evaluare
a politicilor în materie.

46 Atunci când și-au stabilit abordarea de audit, majoritatea instituțiilor supreme de

audit și-au conceput auditurile astfel încât să includă cel puțin două modalități de
evaluare a subiectului vizat de audit. Acestea pot consta într-o evaluare
a documentelor strategice sau a politicilor definite (de exemplu, la nivel național) de
nivel înalt, într-o evaluare a procedurilor de stabilire a conformității acestora cu
metodologia COBIT consacrată (a se vedea caseta 13) sau într-o evaluare a eficacității
sistemelor informatice de gestiune implementate. Una dintre instituțiile supreme de
audit (Curtea de Conturi din Țările de Jos) a apelat chiar la hackeri etici pentru a testa
eficacitatea sistemelor de securitate cibernetică din domeniul controlului la frontieră și
din cel al structurilor critice de gospodărire a apelor. În caseta 14 sunt sintetizate
schematic metodele și tehnicile folosite de diferitele instituții supreme de audit pentru
a-și desfășura activitățile de audit.

Caseta 13
Ce este COBIT?
COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology - Obiective de
control în tehnologia informației și alte domenii similare) reprezintă un cadru de
bune practici și proceduri recunoscute în managementul și în guvernanța din
domeniul tehnologiei informației (IT), definit de ISACA (Information Systems Audit
and Control Association - Asociația de Audit și Control al Sistemelor Informatice).
Acest cadru ajută organizația care îl aplică să își îndeplinească obiectivele
strategice printr-o utilizare eficace a resurselor disponibile și prin reducerea la
minimum a riscurilor în domeniul IT. COBIT asigură legătura dintre guvernanța
întreprinderilor și guvernanța IT. Această legătură se realizează corelând
obiectivele de afaceri și cele din domeniul IT, definind indicatorii și modelele de
maturitate pentru a măsura atingerea obiectivelor și definind responsabilitățile
proprietarilor de întreprinderi și pe cele ale proprietarilor de procese informatice.

47 Temele abordate pe parcursul auditului privind securitatea cibernetică au fost

extrem de variate. Unele instituții supreme de audit au auditat domenii de interes
public foarte precise: de exemplu, instituția supremă de audit din Țările de Jos
a auditat securitatea cibernetică a sistemelor sale cruciale de apărare maritimă și de
gospodărire a apelor. Altele, precum instituțiile supreme de audit din Irlanda și din
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Ungaria, au abordat aspecte mai orizontale, cum ar fi punerea în aplicare a strategiei
naționale privind securitatea cibernetică și protecția datelor cu caracter personal și
a activelor de date naționale. Totuși, toate instituțiile supreme de audit au abordat
aspecte care ar putea avea un impact negativ asupra serviciilor publice sau
a infrastructurii.

48 Instituțiile supreme de audit din Estonia și din Lituania au recunoscut importanța

strategică a activelor de date naționale, care prezintă o însemnătate crucială pentru
securitatea națională, precum și a protecției integrității acestora împotriva atacurilor
cibernetice externe. Instituția supremă de audit din Danemarca a efectuat un audit în
scopul specific de a evalua securitatea a patru organisme publice în ceea ce privește
atacurile de tip ransomware. Instituțiile supreme de audit din Țările de Jos, din Polonia
și din Portugalia au auditat eficacitatea diferitor sisteme informatice ce stau la baza
controalelor la frontieră (la aeroportul Schiphol, în cadrul Comandamentului principal
de poliție de frontieră și al Ministerului Afacerilor Interne și Administrației din Polonia
și, respectiv, la frontierele portugheze), abordând, prin urmare, și problema securității
în cadrul UE.

Perioada acoperită de audituri

49 Rapoartele de audit selectate din prezentul compendiu au fost publicate în

perioada 2014-2020. Pentru majoritatea dintre ele, perioada auditului a durat cel puțin
doi ani, deși au existat patru (Danemarca, Estonia, Franța și Portugalia) ale căror
perioade auditate a fost de un an.

Obiectivele auditurilor

50 Diferitele instituții supreme de audit care au contribuit la prezentul compendiu au
abordat o gamă variată de riscuri pe parcursul desfășurării activităților lor de audit.
Riscurile abordate în contribuțiile acestora au fost următoarele: amenințările la adresa
drepturilor individuale ale cetățenilor UE prin tratarea abuzivă a datelor cu caracter
personal, riscul ca instituțiile să nu poată furniza un serviciu public important sau să
funcționeze cu constrângeri, consecințe grave pentru securitatea publică, pentru
bunăstarea și pentru economia statului membru, precum și pentru securitatea
cibernetică la nivelul UE. Cel puțin patru dintre instituțiile supreme de audit (cele din
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Estonia, Ungaria, Țările de Jos și Portugalia) au acoperit trei sau mai multe dintre
temele menționate în rapoartele lor de audit incluse în compendiul de față.

51 Securitatea cibernetică rămâne de competența statelor membre. Cu toate

acestea, în condițiile în care legislația UE a devenit mai amplă și mai specifică de-a
lungul timpului, majoritatea instituțiilor și a organismelor auditate de instituțiile
supreme de audit contribuie deja la atingerea obiectivelor strategice ale UE în materie
de securitate cibernetică, deși într-o măsură diferită. De exemplu, instituția supremă
de audit din Irlanda (Office of the Comptroller and Auditor General) a auditat punerea
în aplicare a Directivei UE privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice, care
vizează îmbunătățirea rezilienței principalelor rețele și sisteme informatice și prezintă
recomandări în vederea ameliorării. În mod similar, auditul efectuat de Oficiul Național
de Audit din Ungaria a acoperit conformitatea cu directivele existente ale UE.

52 De asemenea, în caseta 14 sunt indicate situațiile în care rezultatul auditului fie

a contribuit la creșterea rezilienței cibernetice a entităților auditate sau la reducerea
criminalității cibernetice, fie ar putea contribui la elaborarea de politici în domeniul
apărării cibernetice și la consolidarea competențelor, la îmbunătățirea dezvoltării de
tehnologii și la realizarea de progrese în ceea ce privește cooperarea la nivel
internațional, acestea fiind principalele obiective ale Strategiei de securitate
cibernetică a UE. În majoritatea cazurilor, recomandările prezentate de instituțiile
supreme de audit abordau mai mult de două dintre obiectivele strategice vizate de UE.

53 În plus, activitățile de audit efectuate de instituțiile supreme de audit au

identificat lacune în materie de securitate sau de punere în aplicare care au determinat
instituțiile auditate să depună eforturi suplimentare. De exemplu, pe perioada
activităților de audit, patru instituții auditate din Danemarca au început deja să pună în
aplicare mai multe dintre controalele de securitate cu dimensiune prospectivă pentru
a crește semnificativ nivelul de protecție împotriva atacurilor de tip ransomware,
dezvoltând capacitățile de apărare și sporind reziliența cibernetică și reducându-și
astfel expunerea la criminalitatea cibernetică în viitor.

54 De asemenea, Curtea constată că recomandările de audit au fost formulate către
diferite niveluri de conducere și de responsabilitate, fiind adresate administrației
centrale, ministerelor și agențiilor de la nivel operațional sau proprietarilor de sisteme
informatice.
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Principalele observații de audit

55 Principalele observații de audit formulate de instituțiile supreme de audit sunt
sintetizate în următoarele secțiuni.

Audituri ale performanței

56 Rigsrevisionen din Danemarca a evaluat dacă o serie de instituții guvernamentale
esențiale selectate dispuneau de o protecție satisfăcătoare împotriva atacurilor de tip
ransomware. Instituțiile guvernamentale sunt ținte frecvente ale atacurilor
cibernetice, iar programele de tip ransomware constituie, în prezent, una dintre cele
mai mari amenințări la adresa securității cibernetice. Auditul a vizat autoritatea daneză
pentru date privind sănătatea, Ministerul Afacerilor Externe, Banedanmark (rețeaua
feroviară din Danemarca) și agenția daneză pentru gestionarea situațiilor de urgență.
Aceste patru instituții au fost selectate pentru că sunt responsabile pentru asigurarea
de servicii esențiale în domeniul sănătății, al afacerilor externe, al transporturilor și al
pregătirii pentru situații de urgență, în care asigurarea accesului la date poate avea
o importanță crucială. Auditul a constatat că cele patru instituții nu dispuneau de
o protecție satisfăcătoare împotriva atacurilor de tip ransomware. Activitățile de audit
au arătat că mai multe controale comune de securitate vizând atenuarea atacurilor nu
fuseseră puse în aplicare de către cele patru instituții. Auditul a concluzionat că este
important ca instituțiile să ia în considerare implementarea unor controale de
securitate cu dimensiune prospectivă, pentru a-și spori reziliența împotriva atacurilor
de tip ransomware.

57 Riigikontroll din Estonia a recunoscut că protejarea independenței Estoniei

necesită nu doar apărarea fizică a teritoriului, ci și protecția activelor digitale de
importanță primordială pentru stat. Activele digitale care au nevoie de cea mai mare
protecție sunt datele referitoare la cetățeni, la teritoriu și la legislație. De asemenea,
trebuie securizate datele privind proprietatea, bunurile imobile și drepturile
rezidenților estonieni. Instituția supremă de audit din Estonia a luat în considerare
posibilitatea unor amenințări cibernetice în eventualitatea unei escaladări
a problemelor de securitate. Astfel de scenarii de risc și creșterea numărului de
incidente privind securitatea informațiilor, precum atacurile cibernetice și scurgerile de
date, ar putea periclita datele și bazele de date care prezintă cea mai mare importanță
pentru stat. Prin urmare, auditul a analizat modul în care statul a stabilit ce date și baze
de date erau esențiale pentru garantarea securității naționale. Auditul a concluzionat
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că, deși sistemul de referință pe trei niveluri în materie de securitate ISKE 63, care este
obligatoriu de agențiile de stat, fusese implementat, existau deficiențe semnificative în
garantarea securității informațiilor în mai multe baze de date esențiale.

58 Instituția supremă de audit din Irlanda (Office of the Comptroller and Auditor

General) a evaluat progresele înregistrate în ceea ce privește măsurile de securitate
cibernetică luate de la instituirea Centrului Național de Securitate Cibernetică din
Irlanda. Centrul, coordonat de Departamentul pentru comunicare, politici climatice și
mediu, a fost înființat în 2011. Acesta se axează în special pe securizarea rețelelor
guvernamentale, pe sprijinirea industriei și a persoanelor fizice să își protejeze propriile
sisteme și pe securizarea infrastructurii naționale critice. Auditul a concluzionat că, deși
Centrul Național de Securitate Cibernetică îndeplinea o funcție critică, nivelul său de
dotare cu resurse în primii patru ani de funcționare a fost mult mai mic față de cel
prevăzut inițial și că direcția strategică de ansamblu a centrului nu avea la bază un plan
strategic. În plus, a fost solicitată o claritate mai mare în ceea ce privește rolurile
organismelor implicate în anchetarea infracțiunilor cibernetice și a incidentelor de
securitate națională. De asemenea, încă nu fuseseră puse în aplicare cerințele din
Directiva UE privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice referitoare la
elaborarea unei strategii naționale.

59 Cour des comptes din Franța a evaluat „Parcoursup”, o nouă platformă digitală

care funcționează ca sursă de informații privind specializările universitare disponibile și
cerințele de admitere și al cărei scop este acela de a consolida corelarea dintre
aptitudinile și rezultatele școlare ale absolvenților de învățământ secundar și
conținutul cursurilor din învățământul terțiar. Auditul a constatat că guvernul
a centralizat cu succes accesul la toate studiile postliceale prin intermediul platformei
digitale, pentru a gestiona problema expansiunii învățământului superior. Totuși,
sistemul anterior fusese reorganizat în grabă pentru a deveni noul „Parcoursup”, fără
a suferi modificări structurale de substanță. Prin urmare, nu au fost remediate
vulnerabilitățile sistemului informatic din punctul de vedere al securității, al
performanței și al solidității. Platforma este afectată în continuare de riscuri

63

ISKE este un standard în domeniul securității informațiilor dezvoltat pentru sectorul public
din Estonia și obligatoriu pentru organizațiile guvernamentale centrale și locale care
gestionează baze de date/registre.
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semnificative privind calitatea și continuitatea serviciilor publice și securitatea datelor
cu caracter personal.

60 Valsts Kontrole din Letonia a realizat un audit al performanței privind eficiența

infrastructurii publice de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC). Scopul
auditului a fost acela de a verifica dacă administrația publică urma o abordare unificată
a gestionării eficiente a infrastructurii TIC și dacă instituțiile evaluaseră beneficiile
centralizării. Auditul a constatat că reticența autorităților de a gestiona infrastructura
TIC la nivel central a dus la crearea mai multor încăperi pentru servere, ceea ce
a însemnat o creștere semnificativă a costurilor de mentenanță. În majoritatea
încăperilor pentru servere existau amenințări la adresa securității, centrele de date
fiind insuficient protejate împotriva riscurilor legate de accesul fizic și de mediu. În
plus, la nivelul instituțiilor, nu fusese introdusă nicio practică prin care să se evalueze în
mod regulat care dintre următoare opțiuni ar fi mai puțin costisitoare: mentenanța
infrastructurii TIC la nivel intern, cooperarea cu o altă instituție sau externalizarea
mentenanței TIC. Auditul a recomandat un sistem regulat de monitorizare, care să
permită evaluarea întregii administrații publice ca un sistem unic.

61 Valstybės kontrolė din Lituania a recunoscut importanța existenței unor resurse

informaționale electronice critice ale statului, precum cele legate de gestiunea
finanțelor publice, de administrația fiscală și de asistența medicală. Pierderea
informațiilor critice și indisponibilitatea sistemelor informatice corespondente ar putea
avea consecințe grave pentru securitatea publică, pentru bunăstare și pentru
economie. Auditul a vizat evaluarea gestionării (controlul general) și a maturității
resurselor informatice critice ale statului. Au fost identificate probleme sistemice la
nivel de elaborare și de punere în aplicare a politicii privind aceste resurse, precum și la
nivelul mecanismului de gestionare a acestora. Auditul a concluzionat că un nivel
scăzut al maturității resurselor informaționale critice ale statului indica existența unor
deficiențe în elaborarea și punerea în aplicare a politicii vizând aceste resurse, astfel
încât ele sunt și mai vulnerabile. Pentru a crește securitatea lor, se impunea
îmbunătățirea mecanismului de gestionare.

62 În 2018, Curtea de Conturi din Țările de Jos a decis să efectueze audituri privind
securitatea cibernetică în sectoare esențiale pentru societate. Primele două sectoare
auditate au fost gospodărirea apelor și sistemele de control automat la frontieră,
primul fiind esențial pentru o țară aflată în mare parte sub nivelul mării, iar al doilea
datorându-se poziției aeroportului Schiphol din Amsterdam ca nod internațional și ca
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punct de intrare în țară. Ministerul Infrastructurii și Gospodăririi Apelor a desemnat
o serie de structuri hidrologice gestionate de Direcția generală pentru lucrări publice și
gospodărirea apelor (entitatea auditată) drept „elemente critice” ale sectorului
gospodăririi apelor. Multe dintre sistemele informatice utilizate pentru operarea
structurilor hidrologice critice datează din anii 1980 și 1990, o perioadă când
securitatea cibernetică nu era luată în considerare în mod uzual. Ministerul Apărării și
Ministerul Justiției și Securității sunt responsabile în comun pentru controalele la
frontieră efectuate de polițiștii de frontieră neerlandezi din aeroportul Schiphol.
Ambele ministere dispun de sisteme informatice pe care polițiștii de frontieră se
bazează. Sistemele sunt critice pentru operațiunile aeroportuare și sunt utilizate
pentru a prelucra date extrem de sensibile. Astfel, ele devin o țintă interesantă pentru
atacurile cibernetice care vizează sabotarea, spionarea sau manipularea controalelor la
frontieră. Auditul a examinat dacă entitățile auditate erau pregătite să facă față
amenințărilor cibernetice și dacă acțiunile lor erau eficace. În cazul structurilor
hidrologice, era în continuare nevoie ca entitatea auditată să își intensifice eforturile în
ceea ce privește detectarea și răspunsul, pentru a-și îndeplini propriile obiective în
materie de securitate cibernetică. În ceea ce privește controalele la frontieră, s-a
constatat că măsurile de securitate cibernetică nu erau nici adecvate, nici adaptate
exigențelor viitorului.

63 Tribunal de Contas din Portugalia a auditat sistemele informatice care stau la

baza acordării, emiterii și utilizării pașaportului electronic portughez (PEP), în special în
cadrul verificării automate a pasagerilor prin citirea datelor biometrice la frontierele
portugheze. Auditul a verificat conformitatea cu legislația UE și cu cea națională, cu
standardele internaționale și cu orientările pentru acordarea, emiterea și utilizarea
PEP, inclusiv caracterul adecvat al cadrului juridic național. S-a examinat eficacitatea
principalelor procese asociate ciclului de viață al PEP, în special a celor asociate
acordării, emiterii și utilizării PEP. De asemenea, auditul a evaluat aspecte esențiale ale
performanței sistemelor informatice, în special îndeplinirea cerințelor de securitate
privind sistemele informatice pentru PEP (SIPEP).

64 Valtiontalouden tarkastusvirasto din Finlanda a investigat dacă protecția

cibernetică de la nivelul administrației centrale prezenta cea mai mare eficacitate
posibilă și cel mai bun raport cost-eficacitate posibil. Auditul s-a axat pe modul în care
era gestionată securitatea cibernetică la nivelul administrației centrale. Printre
entitățile auditate s-au numărat autoritățile responsabile pentru protecția cibernetică
în cadrul administrației centrale (Biroul Prim-ministrului, Ministerul Finanțelor și
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Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor) și autoritățile responsabile pentru
sarcinile centralizate în materie de protecție cibernetică și pentru serviciile informatice
centralizate de la nivelul administrației centrale. În cadrul guvernului finlandez,
responsabilitatea pentru protecția cibernetică este descentralizată, fiecare organism
de drept public fiind responsabil pentru propria securitate cibernetică. Auditul
a recomandat Ministerului Finanțelor să definească și să pună în aplicare un model
extins de gestionare operațională în eventualitatea unor incidente de securitate
cibernetică la nivelul serviciilor TIC ale administrației centrale. De asemenea,
Ministerul Finanțelor ar trebui să stabilească în ce mod trebuie abordată securitatea
cibernetică a serviciilor în finanțarea acestora pe tot parcursul ciclului lor de viață și să
amelioreze conștientizarea operativă a situației, solicitând autorităților să raporteze
Centrului de securitate cibernetică eventualele cazuri de încălcare a securității
cibernetice.

65 Riksrevisionen din Suedia a abordat incidența sistemelor informatice depășite din
cadrul administrației centrale, cu scopul de a evalua dacă guvernul și autoritățile
adoptaseră măsuri adecvate pentru a evita ca sistemele informatice să devină un
obstacol în calea unei digitalizări eficace. Auditul a identificat sisteme informatice
depășite într-un număr mare de agenții guvernamentale. În cazul multor agenții
auditate, unul sau mai multe sisteme informatice cruciale pentru desfășurarea
activității erau depășite și o mare parte dintre agențiile examinate nu aveau
o abordare corectă în ceea ce privește dezvoltarea și gestionarea asistenței IT. O mare
parte dintre agenții nu dispuneau de o descriere de ansamblu a legăturii dintre
strategii, procesele operaționale și sisteme. Concluzia generală a fost că majoritatea
agențiilor nu reușiseră încă să gestioneze într-o manieră eficace problemele implicate
de sistemele informatice depășite. Instituția supremă de audit din Suedia consideră că
problema este atât de gravă și de generalizată încât constituie un obstacol în calea
continuării unei digitalizări eficiente a administrației statului.

Audituri de conformitate desfășurate în domeniul securității cibernetice

66 Oficiul Național de Audit din Ungaria a recunoscut că securitatea activelor de

date naționale reprezintă un interes fundamental al societății în scopul conservării și al
protejării valorilor naționale. Asigurarea unei securități sporite a datelor cu caracter
personal și a celor publice la nivelul activelor de date naționale ale Ungariei este
esențială pentru consolidarea încrederii cetățenilor în stat și pentru asigurarea
funcționării continue și fără sincope a administrației publice. Scopul auditului de
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conformitate privind protecția datelor a fost acela de a evalua dacă s-a instituit cadrul
operațional și de reglementare pentru protecția datelor în Ungaria și dacă principalele
organizații de gestionare a datelor au îndeplinit cerințele privind gestionarea în
siguranță a datelor și externalizarea prelucrării datelor. Auditul a concluzionat că
reglementările interne ale organizațiilor de gestionare a datelor în ceea ce privește
activitățile de gestionare a datelor asiguraseră protecția activelor de date naționale ca
parte a activelor naționale, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare în
perioada 2011-2015. Operatorii de date aplicaseră în mod adecvat cerințele, iar
transferul de date către terți fusese pus în aplicare în mod adecvat.

67 Najwyższa Izba Kontroli din Polonia a evaluat dacă datele colectate în cadrul

sistemelor menite să pună în aplicare sarcini publice importante erau securizate.
Auditul a vizat șase instituții selectate care desfășoară sarcini publice semnificative.
Gradul de pregătire și de implementare a Sistemului de management al securității
informației nu asigura un nivel acceptabil de securitate pentru datele colectate în
sistemele informatice utilizate pentru îndeplinirea de sarcini publice importante.
Procesele de securitate a informațiilor se derulau într-o manieră dezorganizată și, în
absența procedurilor, intuitivă. Dintre cele șase unități auditate, numai una pusese în
aplicare Sistemul de management al securității informației, deși ar trebui remarcat că
funcționarea acestuia era și ea afectată de deficiențe semnificative. Auditul
a concluzionat că trebuie elaborate și puse în aplicare la nivel central recomandări și
cerințe generale privind securitatea informatică, aplicabile tuturor entităților publice.
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Analize ale securității cibernetice

68 Curtea de Conturi Europeană a analizat situația politicii de securitate cibernetică
de la nivelul UE și a identificat principalele provocări legate de punerea eficace în
aplicare a acestei politici. Analiza a vizat securitatea rețelelor și a informațiilor,
criminalitatea cibernetică, apărarea cibernetică și dezinformarea. Au fost identificate
o serie de lacune în legislația UE din domeniul securității cibernetice și faptul că
legislația existentă nu era transpusă în mod consecvent de către statele membre. În
sfârșit, analiza a atras atenția asupra lipsei unor date fiabile privind incidentele
cibernetice la nivelul UE, precum și asupra faptului că nu exista nicio prezentare
cuprinzătoare a cheltuielilor efectuate de UE și de statele sale membre în scopul
securității cibernetice. De asemenea, analiza a evidențiat constrângeri în materie de
resurse care afectează agențiile UE cu responsabilități în domeniul cibernetic, inclusiv
dificultățile întâmpinate în atragerea și păstrarea specialiștilor. O altă provocare viza
alinierea necorespunzătoare a finanțării pentru securitatea cibernetică la obiectivele
strategice ale UE.
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Danemarca
Rigsrevisionen

Protecția împotriva atacurilor de tip ransomware
Data publicării:

2017

Adresa la care se găsește raportul:

Sinteza raportului (în limba engleză)

Tipul de audit și perioada auditată
Tipul de audit:

Audit al performanței

Perioada auditată:

Aprilie-septembrie 2017

Rezumatul raportului
Subiectul auditului
Acest raport a evaluat dacă o serie de instituții guvernamentale esențiale selectate
dispuneau de o protecție satisfăcătoare împotriva atacurilor de tip ransomware.
Instituțiile guvernamentale sunt ținte frecvente ale atacurilor cibernetice, iar
programele de tip ransomware constituie, în prezent, una dintre cele mai mari
amenințări la adresa securității cibernetice. Termenul ransomware se referă la
software-ul rău-intenționat care blochează accesul la date. În general, ransomware-ul
criptează datele și împiedică instituțiile atacate să le folosească. Hackerii cer
o răscumpărare pentru a decripta datele și pentru a le permite instituțiilor să
redobândească accesul. Prin urmare, ransomware-ul reprezintă o amenințare
deosebită la adresa accesibilității datelor.
Incapacitatea subită de a accesa date poate îngreuna misiunea instituțiilor de a furniza
servicii importante sau le poate împiedica complet să facă acest lucru. În general,
instituțiile afectate de un atac de tip ransomware sunt obligate să își închidă parțial sau
integral rețeaua informatică pentru a investiga amploarea atacului. Atacurile de tip
ransomware pot avea un impact economic semnificativ, instituțiile riscând să sufere
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pierderi de producție, de exemplu dacă nu sunt lăsate să își acceseze rețeaua
informatică sau dacă se pierd date colectate și prelucrate într-o perioadă îndelungată.
În 2017, un atac de tip ransomware asupra serviciului național de sănătate din Marea
Britanie a dus la anularea a 19 000 de operații și de programări. Prin urmare,
conducerea instituțiilor ar trebui să se concentreze asupra riscului reprezentat de
atacurile de tip ransomware și să pună în aplicare controalele de securitate necesare
pentru a asigura protecția împotriva acestora și pentru a reduce impactul unui
eventual atac.
Studiul a inclus autoritatea daneză pentru date privind sănătatea, Ministerul Afacerilor
Externe, Banedanmark (rețeaua feroviară din Danemarca) și agenția daneză pentru
gestionarea situațiilor de urgență. Aceste patru instituții au fost selectate pentru că
sunt responsabile pentru asigurarea de servicii esențiale în domeniul sănătății, al
afacerilor externe, al transporturilor și al pregătirii pentru situații de urgență, în care
accesul la date poate avea o importanță crucială. Autoritatea pentru date privind
sănătatea oferă, în plus, servicii informatice centralizate pentru majoritatea
organismelor guvernamentale din subordinea Ministerului Sănătății.
Scopul studiului a fost acela de a evalua dacă cele patru instituții dispuneau de
o protecție satisfăcătoare împotriva atacurilor de tip ransomware operate prin e-mail.
Prin urmare, Rigsrevisionen a examinat 20 de controale de securitate uzuale, care
oferă o protecție de bază împotriva atacurilor de tip ransomware. În plus, instituția
supremă de audit a evaluat cinci controale de securitate pe care instituțiile ar trebui să
le aibă în vedere în legătură cu viitoarele evaluări ale riscurilor. Controalele cu
dimensiune prospectivă includ, de exemplu, noi tehnologii care pot reduce numărul emailurilor false ce ajung într-o instituție sau detectarea și trimiterea de alerte privind
activități neobișnuite pe computere. Studiul a fost inițiat de Rigsrevisionen și s-a bazat
pe constatările a patru audituri informatice efectuate în perioada aprilieseptembrie 2017. Studiul prezintă o imagine de ansamblu a gradului de protecție
a instituțiilor împotriva atacurilor de tip ransomware. Instituțiile au avut oportunitatea
de a pune în aplicare cele 20 de controale de securitate uzuale după finalizarea
auditurilor informatice. Prin urmare, rezultatele studiului se referă doar la protecția
instituțiilor împotriva atacurilor de tip ransomware la momentul celor patru audituri
informatice. Studiul conține o prezentare a performanțelor celor patru instituții, dar nu
include nici o analiză comparativă și nici o clasificare a performanțelor acestora.
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Constatări și concluzii
Potrivit evaluării realizate de Rigsrevisionen, cele patru instituții nu dispuneau de
o protecție satisfăcătoare împotriva atacurilor de tip ransomware. Studiul arată că mai
multe controale de securitate uzuale vizând atenuarea atacurilor nu fuseseră
implementate de cele patru instituții. În special, autoritatea pentru date privind
sănătatea și Banedanmark prezentau lacune considerabile în ceea ce privește
securitatea. Aceasta însemna că toate cele patru instituții erau expuse unui risc sporit
de atacuri de tip ransomware prin e-mail, ceea ce le-ar împiedica să își presteze
serviciile pentru diferite perioade de timp. Toate cele patru instituții au informat
Rigsrevisionen că, de la finalizarea studiului, au lucrat la implementarea mai multor
controale de securitate pentru a crește nivelul de protecție împotriva atacurilor de tip
ransomware.
Modul în care instituțiile preveneau atacurile de tip ransomware, inclusiv amenințările
interne și externe, era necorespunzător. Este deosebit de îngrijorător faptul că niciuna
dintre instituții nu se asigura că erau actualizate corecțiile software de securitate și că
trei dintre instituții nu implementaseră o procedură de stabilire a unei „liste albe”
pentru a preveni ca personalul să ruleze programe malware. Această situație sporește
riscul ca ransomware-ul să infecteze rețeaua informatică parțial sau integral și să se
răspândească.
În trei dintre instituții, conducerea nu se concentra suficient asupra amenințării de tip
ransomware, iar evaluările de risc efectuate de conducere la nivelul autorității pentru
date privind sănătatea și al Banedanmark nu acopereau toate aspectele relevante.
Aceasta însemna că instituțiile nu dispuneau de o evaluare actualizată a amenințării de
tip ransomware și că, prin urmare, nu erau bine pregătite să prevină noi atacuri și să
reducă impactul unor atacuri viitoare. Conducerea autorității pentru date privind
sănătatea și cea a Banedanmark nu se axau suficient pe evaluarea riscurilor și, prin
urmare, securitatea informatică în aceste două instituții nu se baza pe priorități
definite de conducere.
Trei dintre instituții nu dispuneau de planuri adecvate de răspuns la incidente, care să
le ajute să își reia operațiunile după un atac de tip ransomware. Este deosebit de
important faptul că trei dintre instituții nu testau în mod regulat capacitatea lor de
a recupera datele și sistemele afectate de un atac de tip ransomware. Aceasta crește
riscul ca datele deținute de aceste instituții să fie pierdute ca urmare a unui atac de tip
ransomware și ca instituțiile să nu-și poată presta serviciile pentru o perioadă
îndelungată.
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Întrucât scenariile de risc se schimbă în permanență, este important ca instituțiile să ia
în considerare implementarea unor controale de securitate cu dimensiune prospectivă,
pentru a-și crește reziliența în fața atacurilor de tip ransomware, și anume controale
care să faciliteze verificarea identității expeditorilor e-mailurilor și care să poată
detecta și filtra potențialele e-mailuri dăunătoare. Toate cele patru instituții lucrează,
în prezent, la o serie de controale de securitate cu dimensiune prospectivă care să
contribuie la creșterea protecției lor împotriva atacurilor de tip ransomware.

Rapoarte suplimentare în domeniu
Titlul raportului:

Raport privind protecția datelor provenite din cercetare în
universitățile daneze

Adresa la care se găsește raportul:

Sinteza raportului (în limba engleză)

Data publicării:

2019

Titlul raportului:

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

Adresa la care se găsește raportul:

Sinteza raportului (în limba engleză)

Data publicării:

2017

Titlul raportului:

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

Adresa la care se găsește raportul:

Sinteza raportului (în limba engleză)

Data publicării:

2016

Titlul raportului:

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

Adresa la care se găsește raportul:
Data publicării:

2015

Sinteza raportului (în limba engleză)
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Estonia
Riigikontroll

Garantarea securității și a prezervării bazelor de date de
importanță critică din Estonia
Data publicării:

Mai 2018

Adresa la care se găsește raportul:

Sinteza raportului (în limba engleză)
Raportul (în limba estoniană)

Tipul de audit și perioada auditată
Tipul de audit:

Audit al performanței

Perioada auditată:

2017

Rezumatul raportului
Subiectul auditului
Protejarea independenței Estoniei necesită nu doar apărarea fizică a teritoriului, ci și
protecția activelor digitale de importanță primordială pentru stat în eventualitatea
producerii evenimentelor care prezintă cea mai mare amenințare. Activele digitale
care au nevoie de cea mai mare protecție sunt datele referitoare la cetățeni, la
teritoriu și la legislație. De asemenea, trebuie securizate datele privind proprietatea,
bunurile imobile și drepturile rezidenților estonieni.
Instituția supremă de audit a verificat modul în care statul a stabilit ce date și baze de
date sunt critice pentru garantarea securității naționale. S-a verificat protecția
securității și a continuității acestor date și baze de date, inclusiv prin examinarea
instrumentelor utilizate pentru protecție.
Întrucât Estonia este, în prezent, membră a NATO și a Uniunii Europene, securitatea sa
fizică este garantată mai bine decât înainte de aderarea la aceste organizații. Cu toate
acestea, Estonia trebuie să ia în considerare posibilitatea unor amenințări cibernetice

PARTEA III – Sinteza rapoartelor instituțiilor supreme de
audit

61

în cazul unei escaladări a problemelor de securitate. Astfel de scenarii de risc și
creșterea numărului de incidente privind securitatea informațiilor, precum atacurile
cibernetice și scurgerile de date, ar putea periclita și datele și bazele de date care
prezintă cea mai mare importanță pentru stat. Dacă datele de importanță primordială
pentru stat ar fi modificate fără autorizație, ar fi divulgate sau ar fi pierdute, statul nu
și-ar mai putea îndeplini funcțiile necesare, printre care garantarea securității
persoanelor, furnizarea serviciilor de bază, crearea mediului necesar pentru afaceri și
multe altele. Inițial, Estonia prevedea cheltuieli de aproximativ un milion de euro
pentru stocarea datelor critice în străinătate.

Întrebările de audit
o

Ministerele au identificat toate bazele de date critice și toate cerințele în materie
de gestionare?

o

Bazele de date și registrele critice sunt securizate?

o

Este garantată continuitatea pe termen lung a datelor și a bazelor de date critice?

Constatări
Instituția supremă de audit a formulat următoarele observații legate de bazele de date
critice auditate:
o

Nu au fost instituite planuri de acțiune sau cerințe pentru punerea în aplicare
a conceptului de baze de date critice. Nu au fost stabilite condițiile pentru
selectarea bazelor de date critice și nu exista nicio certitudine privind includerea
în proces a tuturor bazelor de date necesare. Protecția suplimentară a bazelor de
date era organizată informal și nu era obligatorie pentru proprietarii de baze de
date, motiv pentru care datele din cele cinci baze de date critice nu aveau o copie
de rezervă în străinătate.

o

În bazele de date critice nu au fost instituite norme suplimentare privind
securitatea informațiilor. Nici sistemul de securitate a informațiilor ISKE (un
standard în domeniul securității informațiilor elaborat pentru sectorul public din
Estonia, obligatoriu pentru organizațiile guvernamentale centrale și locale care
gestionează baze de date/registre), nici vreun act juridic sau vreun standard nu
includeau cerințe suplimentare pentru baze de date, precum asigurarea unei copii
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de rezervă a datelor în exteriorul Estoniei. Au fost realizate copii de rezervă ale
bazelor de date auditate în străinătate, însă nu a fost testată recuperarea
activității sistemelor informatice pe baza acestora.
o

Implementarea ISKE și auditul aferent au constituit o problemă în ceea ce privește
bazele de date critice. La momentul auditului, nu se efectuaseră audituri legat de
ISKE asupra a două dintre cele 10 baze de date, aceste audituri fiind organizate
doar spre finalul auditului de față (30 noiembrie 2017). Doar două baze de date
critice fuseseră auditate cu frecvența prevăzută de lege. De asemenea, au existat
cazuri în care problemele evidențiate de auditor nu au fost remediate în intervalul
de timp dintre două audituri privind ISKE (doi-trei ani).

o

Pe perioada auditului, instituția supremă de audit a constatat că în unele baze de
date critice nu fuseseră implementate o serie de măsuri importante în ceea ce
privește securitatea informațiilor. De exemplu, cerințele privind evaluarea
regulată a vulnerabilităților sistemelor informatice nu fuseseră stabilite în
orientările privind securitatea informațiilor, nu fuseseră efectuate verificări sau
analize regulate ale jurnalelor de evenimente, nu existau planuri de formare în
domeniul securității informațiilor sau analize privind conștientizarea problematicii
securității informațiilor în domeniul guvernamental care stă la baza acestor
planuri de formare, integritatea fișierelor nu era inspectată în unele cazuri și nu se
efectuau teste de penetrare din exterior.

Concluzii și recomandări
Auditul a relevat că, deși sistemul de securitate de referință pe trei niveluri ISKE era
implementat, sistem care trebuie utilizat în mod obligatoriu de agențiile de stat și în
auditurile acestora, s-au observat deficiențe semnificative în garantarea securității
informațiilor în mai multe baze de date critice, de exemplu, în ceea ce privește analiza
jurnalelor, testarea penetrării și protecția dispozitivelor mobile. Încă nu fuseseră
stabilite cerințele speciale necesare pentru protejarea datelor critice.
Ministerul Afacerilor Economice și Comunicațiilor lansase primele activități necesare
pentru protecția datelor critice, însă proiectul vizând bazele de date critice se afla întro etapă în care avea nevoie de un set de norme obligatorii din punct de vedere juridic.
De asemenea, nu exista o analiză detaliată a riscurilor sau un plan de acțiune pentru
viitor.
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Pentru cinci baze de date critice existau copii de rezervă la ambasade din țări străine,
însă, în eventualitatea distrugerii fizice a centrelor de date situate în Estonia,
prezervarea datelor critice din celelalte cinci baze de date nu ar fi garantată.
Au fost formulate două recomandări generale:
o

să se stabilească normele pentru protecția suplimentară a bazelor de date critice,
inclusiv selecția bazelor de date critice, prelucrarea datelor din aceste baze de
date și efectuarea de copii de rezervă ale datelor esențiale pentru stat, precum și
să se evalueze modul în care se poate furniza finanțare suplimentară pentru
aceste activități;

o

să se analizeze diferitele etape de creare a bazelor de date, din punctul de vedere
al planificării financiare și al securității informațiilor, și să se implementeze cele
mai bune practici de gestionare a proiectelor în cadrul implementării acestor
etape.
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Irlanda
Office of the Comptroller and
Auditor General

Măsuri privind securitatea cibernetică națională
Data publicării:

Septembrie 2018

Adresa la care se găsește raportul:

Sinteza raportului (în limba engleză)

Tipul de audit și perioada auditată
Tipul de audit:

Audit al performanței

Perioada auditată:

2011-2018

Rezumatul raportului
Subiectul auditului
Departamentul pentru comunicare, politici climatice și mediu este responsabil pentru
politica în domeniul securității cibernetice în Irlanda. Prin intermediul Centrului
Național de Securitate Cibernetică, acest departament este responsabil și pentru
coordonarea răspunsului guvernamental de urgență la orice incident de securitate
cibernetică de la nivel național.
Centrul Național de Securitate Cibernetică a fost înființat în 2011. Acesta se axează în
special pe securizarea rețelelor guvernamentale, pe sprijinirea industriei și
a persoanelor fizice să își protejeze propriile sisteme și pe securizarea infrastructurii
naționale critice.
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Întrebările de audit
Această examinare evaluează progresele înregistrate în ceea ce privește măsurile de
securitate cibernetică luate de la instituirea Centrului Național de Securitate
Cibernetică. În special, s-au avut în vedere următoarele aspecte:
o

mandatul și resursele centrului;

o

strategia națională de securitate cibernetică (2015-2017);

o

punerea în aplicare a Directivei UE privind securitatea rețelelor și a sistemelor
informatice;

o

mecanismele de guvernanță și de supraveghere.

Constatări și concluzii
Deși hotărârea de guvern privind instituirea Centrului Național de Securitate
Cibernetică a aprobat o finanțare anuală de 800 000 de euro, finanțarea anuală
efectivă pentru securitatea cibernetică în perioada 2012-2015 a reprezentat mai puțin
de o treime din această sumă. În 2017, alocarea a crescut la 1,95 milioane de euro.
Personalul centrului aproape că s-a dublat în anul 2017, ajungând la 14,5 angajați în
echivalent normă întreagă. S-a aprobat angajarea a 16 persoane suplimentare în 2018.
Strategia națională de securitate cibernetică (2015-2017) prevedea 12 măsuri care să
fie adoptate pe parcursul ciclului său de viață. În mai 2018, patru măsuri fuseseră
finalizate, patru fuseseră puse în aplicare parțial și patru nu fuseseră puse în aplicare.
Directiva UE privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice vizează
îmbunătățirea rezilienței principalelor rețele și sisteme informatice. O evaluare
a progreselor înregistrate în Irlanda în raport cu fiecare dintre cei trei piloni ai
directivei a arătat că:
o

Pilonul 1 – Îmbunătățirea capacităților de securitate cibernetică ale statelor
membre ale UE. Pus în aplicare parțial – au fost abordate cerințele structurale, dar
există în continuare lacune în ceea ce privește planificarea strategică.

o

Pilonul 2 – Facilitarea cooperării între statele membre ale UE în domeniul
securității cibernetice. Pus în aplicare.
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o

Pilonul 3 – Introducerea măsurilor de securitate și a obligațiilor de raportare
a incidentelor pentru sectoarele-cheie. Pus în aplicare parțial – trebuie continuată
activitatea privind identificarea rețelelor și a sistemelor informatice critice,
desemnarea oficială a entităților ca operatori de servicii esențiale și gestionarea
furnizorilor de servicii digitale.

Hotărârea de guvern (iulie 2011) privind aprobarea înființării Centrului Național de
Securitate Cibernetică a aprobat, de asemenea, instituirea unui comitet
interdepartamental care să stabilească și să pună în aplicare politica menită să
abordeze provocările în materie de securitate cibernetică din Irlanda. Deși grupul s-a
întrunit de cinci ori în perioada 2013-2015, a fost disponibil pentru evaluare procesulverbal al unei singure întâlniri. Din 2015, comitetul nu s-a mai întrunit.
Planul de punere în aplicare a strategiei naționale de securitate cibernetică prevede un
angajament vizând publicarea unui raport anual și efectuarea unei evaluări formale
a impactului activității comitetului la finalul anului 2017. Aceste lucruri nu s-au realizat,
deși activitatea centrului este evidențiată în raportul anual al departamentului.
Departamentului i s-a solicitat în mod oficial o evaluare a performanței centrului. Nu
au fost prezentate dovezi care să ateste că o astfel de evaluare ar fi fost efectuată.
Departamentul a declarat că evaluarea performanței activității Centrului Național de
Securitate Cibernetică face parte din procesul obișnuit de management al
performanței și de guvernanță corporativă al departamentului.
Auditul concluzionează următoarele:
o

Deși Centrul Național de Securitate Cibernetică îndeplinește o funcție critică,
nivelul său de dotare cu resurse în primii patru ani de funcționare a fost mult mai
mic față de cel prevăzut inițial.

o

Direcția strategică de ansamblu a centrului nu este clară, neexistând, în prezent,
un plan strategic anume.

o

Este nevoie de o claritate mai mare în ceea ce privește rolurile organismelor
implicate în anchetarea infracțiunilor cibernetice și a incidentelor de securitate
națională.

o

Încă trebuie să fie puse în aplicare cerințele din Directiva UE privind securitatea
rețelelor și a sistemelor informatice referitoare la elaborarea unei strategii
naționale.
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o

Deși au fost prevăzute structuri de guvernanță, nu este clar modul în care
mecanismele de guvernanță funcționează în practică.

Disponibilitatea și costul resurselor consacrate securității cibernetice sunt afectate de
o lipsă de transparență.
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Franța
Cour des comptes

Accesul la învățământul superior: o evaluare inițială a legii
privind orientarea și reușita studenților
Data publicării:

Februarie 2020

Adresa la care se găsește raportul:

Raportul (în limba franceză)

Tipul de audit și perioada auditată
Tipul de audit:

Audit al performanței

Perioada auditată:

2019-2020

Rezumatul raportului
Subiectul auditului
Scopul legii din anul 2018 privind orientarea și reușita studenților (loi relative à
l’orientation et à la réussite des étudiants, ORE) a fost de a îmbunătăți cele trei etape
principale ale parcursului urmat de tineri pentru a intra în învățământul superior:
orientare și sprijin pentru elevii de liceu, alegerea cursurilor și reușita în primii ani de
studiu. Această lege a introdus „Parcoursup”, o nouă platformă digitală care
funcționează ca sursă de informații privind specializările disponibile și cerințele de
admitere și al cărei scop era acela de a consolida corelarea dintre aptitudinile și
rezultatele școlare ale absolvenților de învățământ secundar și conținutul cursurilor din
învățământul terțiar.
În primii doi ani de aplicare a ORE, s-a făcut primul pas în vederea transformării
accesului la învățământul superior. În pofida numeroaselor constrângeri, „Parcoursup”
a fost implementat fără probleme, deși încă nu existau garanții de securitate și de
sustenabilitate, iar datele ar fi putut fi exploatate mai bine, ținând cont de importanța
lor.

PARTEA III – Sinteza rapoartelor instituțiilor supreme de
audit

69

ORE a fost adoptată pentru a soluționa două probleme majore ale politicii privind
educația. Prima consta în rata ridicată de abandon universitar. A doua consta în faptul
că vechea platformă digitală generase nemulțumiri profunde, deoarece utiliza selecția
aleatorie ca ultimă etapă.
Reforma ORE a beneficiat de o finanțare de 867 de milioane de euro pe parcursul
a cinci ani. Aceasta s-a bazat pe noțiunea unui continuum de tipul „-3/+3”, pornind de
la principiul că, cu cât elevii de liceu știu mai multe despre conținutul specializărilor din
învățământul superior, cu atât au șanse mai mari de reușită academică, fiindcă ar alege
specializări care se potrivesc cel mai bine cu aptitudinile și ambițiile lor. ORE a încercat
să depășească lipsa de orientare cu care se confruntă elevii de liceu și, astfel, să reducă
gradul de schimbare a specializării universitare, acest fenomen costând, conform
estimărilor instituției supreme de audit, aproape 550 de milioane de euro pe an doar
pentru primul an de învățământ superior.
Auditorii au efectuat o evaluare inițială a accesului la învățământul superior în
contextul ORE, analizând problemele de securitate informatică ale platformei.
Sistemul informatic era caracterizat printr-o expansiune a factorilor de încărcare
(includerea în 2020 a tuturor specializărilor universitare și creșterea rapidă a numărului
de utilizatori în doar câțiva ani). Aceasta reflecta trecerea grăbită de la platforma
anterioară la „Parcoursup”, fără schimbarea arhitecturii, ceea ce a generat riscuri
semnificative din punctul de vedere al calității, al continuității, al adaptabilității și al
dezvoltării ulterioare a serviciului. Deficiențele sistemului în ceea ce privește
securitatea, performanța și soliditatea nu fuseseră corectate. „Parcoursup” a putut fi
introdusă rapid fiindcă a fost gestionată ca versiune beta de un grup limitat de
persoane extrem de competente și de motivate, însă această abordare a însemnat că
sistemul nu dispunea de o direcție strategică și de o guvernanță satisfăcătoare.
Auditorii au evaluat calitatea sistemului informatic și performanța noii platforme
„Parcoursup”. „Parcoursup” a fost instituită în temeiul ORE, cu scopul de a îmbunătăți
calitatea alegerii cursurilor universitare și, astfel, de a îmbunătăți rata de absolvire.

Constatări
Deși „Parcoursup” funcționa satisfăcător, această platformă era expusă unor riscuri
informatice, care trebuiau reduse. Erau necesare garanții în ceea ce privește
securitatea și sustenabilitatea platformei, iar datele ar fi putut fi utilizate mai bine.
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Un sistem informatic vechi
„Parcoursup” prezenta puține elemente noi; platforma era la fel de dificil de utilizat și
de vulnerabilă precum platforma anterioară, „Admission Post-Bac” (APB), și moștenise
multe dintre riscurile neremediate. Sistemul informatic ce constituia baza structurală a
„Parcoursup” fusese preluat direct de la platforma precedentă. Deși era promovat ca
un nou instrument de repartizare, elementele esențiale ale sistemului informatic
fuseseră modificate doar într-o mică măsură comparativ cu APB. De fapt, peste 72 %
din infrastructura informatică era nemodificată, întrucât se rescrisese puțin sub 30 %
din codul APB.
Elementele informatice de bază ale platformei au fost proiectate la începutul anilor
2000, cu scopul de a gestiona aproximativ un milion de candidaturi pentru aproximativ
100 000 de locuri în fiecare an, însă sfera de aplicare a sistemului informatic a fost
extinsă, astfel încât să gestioneze un aflux anual de aproximativ 10 milioane de
candidaturi pentru aproximativ un milion de locuri. „Parcoursup” dădea impresia unui
instrument vechi prezentat sub o altă denumire. Creșterea volumului de date a ridicat
semne de întrebare cu privire la capacitatea platformei de a-și atinge scopul urmărit.
Un sistem informatic slab documentat
În pofida eforturilor ministerului de a asigura transparența, codul sursă pentru
„Parcoursup” era în continuare închis în proporție de 99 %. Puținele elemente
publicate prezentau un interes limitat pentru înțelegerea, evaluarea și aprecierea
procesului de repartizare a candidaților către diferitele specializări.
La fel ca predecesorul său, „Parcoursup” era un sistem informatic operațional slab
documentat. Rezultatele auditului privind codul sugerau că aplicația avea o calitate
slabă și prezenta un risc ridicat, iar auditul a identificat numeroase încălcări critice.
Sistemul era de calitate mai slabă decât alte programe software cu o vechime similară,
prezentând un risc ridicat de întrerupere a funcționării normale.
„Parcoursup” folosea cod sursă atât public, cât și închis. Codul deschis prezenta o rată
mult mai ridicată de încălcări critice decât codul închis, ceea ce însemna că exista riscul
de perturbare a serviciului. De asemenea, platforma nu era protejată împotriva
hackerilor (conform auditului de securitate privind codul sursă din iulie 2018). Totuși,
la sfârșitul anului 2019, ministerul a anunțat că începuse o procedură de certificare
pentru codul „Parcoursup”.
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Documentația codului sursă care era disponibilă nu era nici coerentă, nici exhaustivă.
Codul „Parcoursup” era anormal de complex. Auditorii au fost de părere că ar trebui
restructurat codul sursă, pentru a reduce numărul componentelor complexe.
Arhitectura sistemului informatic „Parcoursup” prezenta un risc ridicat; un element
anacronic era faptul că baza de date era gestionată manual. Fragilitatea sistemului
rezida în faptul că acesta depindea în mare măsură de disponibilitatea și de vigilența
operatorilor. Ministerul a recunoscut că arhitecturii „Parcoursup” îi erau asociate
riscuri ridicate și că acestea nu puteau fi corectate fără a dezvolta în continuare
aplicația.
Sistemul informatic „Parcoursup” era slab documentat și se baza în principal pe
expertiza personalului agenției guvernamentale naționale (Service à Compétence
Nationale - SCN). Ca documentație, comentariile erau scrise în baza de date din centrul
sistemului, îngreunând mentenanța și dezvoltarea sistemului informatic și exploatarea
datelor. Informațiile utilizatorilor deținute pe platformă nu puteau fi extrase și
evaluate decât prin investigații aprofundate. Având în vedere lipsa unei documentații
tehnice structurate, capacitatea SCN de a-și îndeplini sarcinile strategice depindea
integral de șeful centrului IT.
Strategia de securitate – sunt necesare îmbunătățiri
Dat fiind caracterul sensibil al datelor cu caracter personal din sistem, „Parcoursup”
reprezintă o provocare reală în materie de securitate. În principiu, toate organizațiile
care gestionează un sistem informatic trebuie să dispună de o politică de securitate
oficială, scrisă, privind sistemele informatice. Deși prim-ministrul a recunoscut
„Parcoursup” drept un furnizor de servicii esențiale, platforma nu are o politică de
securitate privind sistemele informatice. Era necesar să se ia imediat măsuri pentru
a institui o astfel de politică.
Fiecare echipă a „Parcoursup” includea un responsabil cu securitatea sistemelor
informatice aflat în subordinea centrului IT. Ar fi fost recomandabil ca acești
responsabili cu securitatea sistemelor informatice să fie subordonați direct directorului
SCN, pentru a li se garanta independența.
La jumătatea anului 2019, încă nu se finalizase procesul de asigurare a conformității
„Parcoursup” cu normele RGPD. Încă nu fuseseră adoptate toate măsurile necesare, în
special obligația de a institui în mod oficial diferitele proceduri folosite pentru
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prelucrare. Securitatea datelor cu caracter personal era în continuare
necorespunzătoare și încă erau stocate prea multe date individuale exhaustive.
Unitatea „Parcoursup” raporta atât directorului de proiect „Parcoursup”, desemnat din
partea biroului ministrului, cât și departamentului pentru strategia de formare și
probleme studențești din cadrul Direcției Generale pentru Învățământ Superior și
Integrare Profesională, fragmentând relațiile de subordonare. Aspectele practice
legate de sistemul informatic „Parcoursup” erau gestionate în cadrul ședințelor
săptămânale. Deși prezenta avantajul unui timp rapid de reacție din perspectiva
gestiunii cotidiene a fluxurilor de studenți, această formă de organizare lăsa de fapt
„Parcoursup” fără nicio direcție strategică.
În sfârșit, sistemul nu era suficient de transparent. Nu permitea valorificarea optimă
a datelor deținute pe platformă, în pofida potențialului enorm. Mobilizarea acestui
potențial ar fi generat aproape sigur câștiguri de performanță.

Concluzii și recomandări
Guvernul a centralizat cu succes accesul la toate studiile postliceale prin intermediul
unei platforme digitale care combină toate programele educaționale, pentru
a gestiona problema generalizării învățământului superior. Sistemul anterior a fost
reorganizat în grabă, devenind noul „Parcoursup”, însă fără modificări structurale de
substanță. Prin urmare, vulnerabilitățile sistemului informatic din punctul de vedere al
securității, al performanței și al solidității au rămas neremediate, deși se preconiza
creșterea în continuare a volumului de date, având în vedere scopul final de a include,
în cele din urmă, toate cursurile universitare. De asemenea, sistemul era slab
documentat, având o abordare oarecum amatoare din punctul de vedere al dezvoltării
IT, iar complexitatea sa neobișnuită mărea riscul de eroare în eventualitatea oricăror
modificări operaționale. Astfel, platforma era afectată de riscuri semnificative din
punctul de vedere al calității și al continuității serviciului public și al securității datelor
cu caracter personal.
Cour des comptes a formulat următoarele recomandări:
o

echipa de IT a SCN ar trebui să aibă mai mulți angajați, iar finanțarea prin ORE ar
trebui realocată, pentru a spori resursele umane și financiare ale subdirecției
pentru sisteme informatice și cercetări statistice;
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o

sistemul informatic ar trebui instituit pe termen lung prin corectarea celor mai
urgente deficiențe, prin modernizarea sau redezvoltarea arhitecturii și prin
documentarea bazelor de date principale ale vechiului sistem și ale „Parcoursup”
într-o manieră sistematică și structurată;

o

sistemul informatic „Parcoursup” ar trebui dotat cu o politică de securitate;

o

ar trebui instituit un organism director comun pe lângă Ministerul Educației și
Tineretului și Ministerul Învățământului Superior, Cercetării și Inovării, care să
supravegheze platforma „Parcoursup” și ale cărui resurse să fie realocate din
finanțarea ORE pentru activități de „îndrumare”.
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Letonia
Valsts Kontrole

Administrația publică a valorificat toate oportunitățile pentru
o gestionare eficientă a infrastructurii TIC?
Data publicării:

Iunie 2019

Adresa la care se găsește raportul:

Sinteza raportului (în limba engleză)

Tipul de audit și perioada auditată
Tipul de audit:

Audit al performanței

Perioada auditată:

2017-2019

Rezumatul raportului:
Subiectul auditului
Oficiul Național de Audit din Letonia a finalizat un audit al performanței privind
eficiența infrastructurii publice din domeniul TIC. Scopul auditului a fost acela de
a verifica dacă administrația publică avea o abordare unificată pentru gestionarea
eficientă a infrastructurii TIC și dacă instituțiile evaluaseră beneficiile centralizării. În
plus, securitatea centrelor de date a fost identificată drept un aspect important în
evaluarea opțiunilor pentru planificarea ulterioară a optimizării.
Reticența autorităților în a gestiona infrastructura TIC la nivel central, cel puțin la
nivelul unui minister, a condus la crearea mai multor încăperi pentru servere, ceea ce
a mărit semnificativ costurile de mentenanță. La nivelul celor patru ministere auditate,
s-a constatat că cele 22 de subentități ale acestora foloseau 38 de centre de date. Pe
perioada auditului, instituția supremă de audit a asistat la situații în care sisteme
informatice de importanță ridicată, chiar de nivel național, se aflau în spații cu un nivel
insuficient de securitate. Optimizarea numărului de încăperi pentru servere ar fi permis
nu numai reducerea cheltuielilor pentru TIC, ci ar fi putut asigura astfel și un nivel

PARTEA III – Sinteza rapoartelor instituțiilor supreme de
audit

75

suficient de securitate la un cost mai mic. În același timp, în instituții erau deja
disponibile încăperi pentru servere cu un grad ridicat de securitate, însă acestea nu
erau folosite la întreaga capacitate.

Subiectul principal al auditului
Auditul și-a propus să verifice dacă erau definite și puse în aplicare toate condițiile
prealabile pentru gestionarea unificată a infrastructurii TIC, astfel încât să se
promoveze o utilizare mai eficientă și mai sigură a resurselor TIC.

Constatări și concluzii
Guvernanța și optimizarea TIC
o

Nu exista o viziune pe termen lung în ceea ce privește dezvoltarea și optimizarea
TIC, nici la nivel național, nici în ministere. Ministerele și subentitățile acestora au
optimizat infrastructura TIC în conformitate cu capacitățile și cunoștințele lor.

În perioada 2011-2017, costurile totale de mentenanță a TIC ale instituțiilor auditate
au crescut de la 17 la 20 de milioane de euro pe an. În instituții nu au fost adoptate
practici în sensul efectuării unor evaluări regulate privind măsura în care ar fi mai puțin
costisitor ca mentenanța infrastructurii TIC să fie asigurată la nivel intern, prin
cooperarea cu o altă instituție sau prin externalizarea mentenanței TIC. Nici
centralizarea, nici descentralizarea TIC nu sunt considerate un scop în sine, însă este
nevoie de o analiză a situației specifice sau a alternativelor pentru a înțelege în mod
clar costurile existente și opțiunile posibile.
Securitatea TIC
o

Cadrul juridic nu definea în mod clar cerințele în materie de securitate ale
infrastructurii TIC într-un sistem logic, în funcție de relevanța informațiilor
prelucrate. Nu existau cerințe tehnice detaliate pentru protecția centrelor de date
TIC.

o

Deficiențele în ceea ce privește cerințele în materie de securitate au condus la
creșterea costurilor pentru protecție sau, dimpotrivă, nu a fost asigurată protecția
informațiilor de importanță națională. Unele sisteme informatice importante erau
chiar găzduite în centre de date cu o securitate scăzută.
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o

În majoritatea încăperilor pentru servere existau amenințări la adresa securității –
centrele de date erau insuficient protejate împotriva riscurilor legate de accesul
fizic și de mediu. Pentru prevenirea amenințărilor la adresa securității era nevoie
de cel puțin 247 000 de euro – 765 000 de euro, în funcție de abordarea aleasă. Se
putea opta între: 1) îmbunătățirea încăperilor pentru servere care conțineau
sisteme informatice mai importante și asigurarea stocării unor resurse TIC
semnificative în centre de date cu securitate superioară; sau 2) îmbunătățirea
tuturor încăperilor pentru servere existente. Totuși, pentru această din urmă
abordare ar fi nevoie de un volum de investiții pe care auditorii nu îl puteau
justifica decât dacă numărul de centre de date ar fi fost redus la minimum.

Cadrul juridic era incomplet, întrucât nu existau cerințe detaliate în materie de
securitate pentru infrastructura TIC. De exemplu, erau stabilite cerințe pentru diferite
criterii referitoare la securitatea logică, însă nu existau criterii pentru siguranța fizică și
de mediu a infrastructurii, ceea ce afectează totodată disponibilitatea sistemelor și
protecția datelor. Deși documentele de planificare a politicii publice au evidențiat
importanța securității infrastructurii TIC și necesitatea consolidării acesteia, nicio
entitate nu planificase activități specifice în acest sens. Lipsa unei diferențieri clare,
ușor de urmărit și logice a cerințelor în materie de securitate comporta riscul ca astfel
de cerințe pentru prelucrarea informațiilor cu importanță și relevanță egală să varieze
la nivelul de ansamblu al țării.
Securitatea în spațiul digital era monitorizată de stat la nivel central, iar statul
răspundea la incidentele produse la acest nivel, însă responsabilitatea pentru punerea
în aplicare a securității infrastructurii IT aparținea fiecărui șef de instituție. Astfel,
interpretarea de către instituții a aspectelor legate de securitatea TIC, evaluarea
importanței informațiilor prelucrate și resursele puse la dispoziția lor pentru abordarea
problemelor de securitate a TIC variau considerabil.
Pentru a se evalua întreaga administrație publică ca sistem unic, în mod independent și
folosind criterii standard, era nevoie de un sistem de monitorizare regulată a acestor
procese pentru a identifica diferite abordări și a le preveni identificând riscurile
comune, precum și pentru a planifica acțiuni preventive în vederea atenuării acestor
riscuri.
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Lituania
Valstybės Kontrolė
Gestionarea resurselor de informații critice ale statului
Data publicării:

Iunie 2018

Adresa la care se găsește raportul:

Sinteza raportului (în limba engleză)
Raportul (în limba lituaniană)

Tipul de audit și perioada auditată
Tipul de audit:

Audit al performanței

Perioada auditată:

2014-2017

Rezumatul raportului
Subiectul auditului
Atunci când se folosesc resurse de informații critice ale statului – informații electronice
critice – sunt puse în aplicare funcții guvernamentale importante, precum gestiunea
finanțelor publice, administrația fiscală și asistența medicală. Orice pierdere de
informații critice sau indisponibilitatea sistemelor informatice corespondente ar putea
avea consecințe grave pentru securitatea publică, pentru bunăstare și pentru
economie. Evaluările privind controlul informatic general efectuate de instituția
supremă de audit din Lituania (NAOL) în perioada 2006-2016 au evidențiat probleme
recurente în gestionarea informatică (planificare, definirea arhitecturii informaționale,
structura organizatorică, modificări, asigurarea continuității activității, securitatea
datelor, monitorizarea și evaluarea gestionării informatice). NAOL a efectuat un audit
privind resursele de informații critice ale statului cu scopul de a evalua gestionarea și
securitatea acestor resurse și de a prevedea măsuri de îmbunătățire.
Auditul a vizat evaluarea gestionării (controlul general) și a maturității resurselor de
informații critice ale statului și identificarea problemelor sistemice.
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NAOL a evaluat maturitatea gestionării informatice în 12 organizații din sectorul
public 64 care gestionează 44 de sisteme informatice de cea mai mare importanță ale
statului. Auditul a fost efectuat conform cerințelor privind auditul public și conform
standardelor internaționale ale instituțiilor supreme de audit. Evaluarea a fost
efectuată în conformitate cu metodologia COBIT 65 în următoarele domenii cu riscul cel
mai ridicat: planificarea strategică în domeniul IT; stabilirea arhitecturii informaționale;
gestionarea riscurilor IT; gestionarea modificărilor; asigurarea permanenței serviciului;
securitatea sistemului; gestionarea datelor; monitorizarea și evaluarea activităților IT;
asigurarea gestionării IT. Evaluarea procesului a vizat gestionarea informatică la nivel
de organizație și la nivel național, cât și interacțiunea dintre aceste niveluri de
gestionare.

Constatările auditului
Tendințele de modificare a nivelului de maturitate în ceea ce privește gestionarea
resurselor de informații critice ale statului au fost pozitive. Cu toate acestea, ținând
cont de nivelul în creștere al amenințărilor cibernetice, progresele înregistrate au fost
prea lente și trebuia sporită securitatea acestor resurse. Acest lucru era consecința
deficiențelor prezentate în continuare:
o

Sistemul pentru identificarea resurselor de informații critice ale statului nu era
suficient de eficace pentru a permite implementarea unor soluții de securitate
care să răspundă unor nevoi reale:
—

Evaluările menite să demonstreze caracterul critic al resurselor de informații
ale statului nu erau obiective, modificările nu erau întotdeauna evaluate în

64

Inspectoratul fiscal de stat, Centrul de registre ale întreprinderilor de stat, Departamentul
pentru tehnologia informației și comunicațiilor, Comitetul pentru fondul de asigurări sociale
de stat, Centrul pentru informații agricole și activități economice rurale la nivelul
întreprinderilor de stat, Centrul sistemului de informații al vămilor, Serviciul de stat pentru
alimente și medicină veterinară, Biroul Parlamentului Republicii Lituania, Ministerul
Finanțelor, Comitetul pentru dezvoltarea societății informaționale, Fondul de stat pentru
pacienți, Serviciul forestier de stat.

65

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology - Obiective de control în
tehnologia informației și alte domenii similare) este un standard al organizației
internaționale ISACA, prin care sunt stabilite cele mai bune practici în domeniul gestionării
informatice.
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cadrul unor reevaluări, procesul nu era monitorizat la nivel național, iar
orientările pentru stabilirea caracterului critic nu asigurau o punere în
aplicare eficace.

o

—

Sistemul pentru identificarea resurselor de informații critice ale statului și
a infrastructurii informaționale critice nu era standardizat; resursele și
infrastructura erau identificate în moduri diferite, în funcție de importanța
informațiilor și a serviciilor, ceea ce complica procesul de identificare
a acestor resurse.

—

Nu fusese dezvoltată nicio arhitectură informațională la nivel național care să
reprezinte sistemele informaționale ale statului și interconexiunile dintre
acestea, care să indice amploarea resurselor de informații critice ale statului
și care să permită adoptarea unor decizii informate în ceea ce privește
importanța acestor resurse.

Resursele de informații ale statului trebuiau gestionate într-o manieră mai
conformă cu bunele practici și cu standardele din domeniul gestionării
informatice, cu scopul de a realiza o îmbunătățire integrată a domeniului IT, care
să contribuie la progrese sporite în gestionarea resurselor de informații critice ale
statului:
—

Planificarea IT nu era sustenabilă: instrumentele informatice planificate erau
prezentate în documente diferite și nu exista o abordare sistematică din
cauza excesului de documente strategice, ceea ce a îngreunat identificarea
principalelor priorități și canalizarea resurselor pentru gestionarea celor mai
mari amenințări.

—

Monitorizarea IT nu garanta că organizațiile măsurau eficiența operațiunilor
IT și că auditurile întreprinse de administratorii resurselor de informații
critice ale statului indicau maturitatea reală a gestionării informatice.
Gestionarea informatică de la nivelul statului nu era examinată la nivel
național, iar problemele asociate acestei gestionări nu erau analizate în mod
sistematic. S-a creat un sistem pentru monitorizarea conformității resurselor
de informații ale statului cu cerințele de securitate privind informațiile
electronice, cu scopul exclusiv de a facilita monitorizarea conformității în
materie de securitate, însă funcționalitatea acestuia nu a fost utilizată în mod
suficient.
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o

Măsurile de asigurare a rezilienței resurselor de informații critice în fața
amenințărilor cibernetice nu erau suficient de eficace; prin urmare, exista în
continuare riscul unei vulnerabilități a acestor resurse:
—

Trebuia sporită eficacitatea evaluării riscurilor în ceea ce privește securitatea
IT, întrucât nu au fost identificate toate riscurile relevante, iar metodologia
de evaluare a acestora nu respecta cele mai recente practici din domeniul
gestionării informatice; nu era asigurată gestionarea în timp util a riscurilor
neacceptabile.

—

Nu erau utilizate în mod sistematic măsuri de securitate organizațională
capabile să reducă amenințările cibernetice. Testarea securității era
insuficientă, personalul nu era complet pregătit în cursul dezvoltării,
modernizării și modificării sistemului informatic; nu exista o gestionare
a configurațiilor și a actualizărilor programelor informatice sigure;
gestionarea necorespunzătoare a continuității activităților IT și a fișierelor de
rezervă punea în pericol reluarea continuității activității; evaluările
performanței în materie de securitate erau insuficiente și nu contribuiau la
consolidarea securității.

Concluzii
În medie, operațiunile de gestionare informatică de la nivelul entităților din sectorul
public auditate în ultimii zece ani au atins primul din 5 66 niveluri de maturitate și se
aflau la nivelul de 1,7 la momentul elaborării prezentului document. Acest nivel scăzut
al maturității resurselor de informații critice ale statului indica deficiențe în formularea
și în punerea în aplicare a politicii aferente, ceea ce făcea ca aceste resurse să fie și mai
vulnerabile. Pentru a spori securitatea resurselor, trebuie îmbunătățit mecanismul de
gestionare a acestora, astfel încât să corespundă bunelor practici într-o măsură cât mai
mare cu putință. De asemenea, auditorii au constatat că măsurile de garantare
a rezistenței resurselor de informații critice în fața amenințărilor cibernetice nu erau
suficient de eficace. Prin urmare, evaluarea riscurilor în materie de securitate
informatică trebuie să devină mai eficace, prin punerea unui accent mai mare pe
testarea siguranței în procesele de creare și de modernizare a sistemelor informatice și
de educare a personalului.

66

Conform metodologiei COBIT.
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Rapoarte suplimentare în domeniu
Titlul raportului:

Criminalitatea cibernetică este combătută într-o manieră
eficace?

Adresa la care se găsește raportul:
Sinteza raportului (în limba engleză)
Raportul (în limba lituaniană)
Data publicării:

2020

Titlul raportului:

Mediul securității cibernetice în Lituania

Adresa la care se găsește raportul:
Sinteza raportului (în limba engleză)
Raportul (în limba lituaniană)
Data publicării:

2015
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Ungaria
Oficiul Național de Audit

Audit privind protecția datelor – Auditul cadrului intern privind
protecția datelor și al anumitor înregistrări de date-cheie în
cadrul cooperării internaționale
Data publicării:

Martie 2017

Adresa la care se găsește raportul:

Raportul (în limba maghiară)

Tipul de audit și perioada auditată
Tipul de audit:

Audit de conformitate

Perioada auditată:

2011-2015

Rezumatul raportului
Subiectul auditului
Securitatea activelor de date naționale reprezintă un interes fundamental al societății
din fiecare țară pentru conservarea și protejarea valorilor naționale. În consecință,
asigurarea unei securități sporite a datelor cu caracter personal și a celor publice la
nivelul activelor de date naționale ale Ungariei este esențială pentru consolidarea
încrederii cetățenilor în stat și pentru asigurarea funcționării continue și fără sincope
a administrației publice. Prin urmare, protecția datelor și dispozitivul de siguranță
asigurat de cadrul juridic pentru punerea în aplicare a acestei protecții sunt de
o importanță primordială pentru societate.
În ceea ce privește domeniul protecției datelor, administrația publică joacă un rol
esențial în gestionarea celor mai mari și mai sensibile registre de date care aparțin
activelor de date naționale. Operatorii de date pentru aceste registre lucrează în
strânsă cooperare pentru a-și putea îndeplini sarcinile. Aceștia transferă în mod regulat
registre ce conțin volume mari de date și trebuie să acorde atenție cerințelor de
reglementare privind protecția datelor. Utilizarea unor sisteme electronice de
informații pentru gestionarea și prelucrarea datelor este esențială în zilele noastre,
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deci funcționarea adecvată și fiabilă a sistemelor trebuie să fie garantată prin controale
concepute și operate în mod adecvat.
În cursul auditurilor sale, Oficiul Național de Audit din Ungaria acordă o atenție
deosebită protecției datelor. Aceasta a efectuat audituri cuprinzătoare privind
protecția datelor în perioada 2011-2015, raportul său fiind publicat în primul trimestru
al anului 2017. De asemenea, auditul a acoperit aspecte ale auditurilor internaționale
paralele întreprinse în cooperare cu Grupul de lucru pentru tehnologia informației al
EUROSAI, care au vizat în special conformitatea cu directivele existente ale Uniunii
Europene.
Scopul auditului de conformitate privind protecția datelor în Ungaria a fost acela de
a evalua dacă fusese instituit cadrul operațional și de reglementare pentru protecția
datelor în această țară și dacă principalele organizații de gestionare a datelor
îndepliniseră cerințele privind gestionarea în siguranță a datelor și externalizarea
prelucrării datelor. Auditul s-a axat în special pe protecția datelor cu caracter personal
și pe activele de date naționale.
În contextul auditului, instituția supremă de audit a evaluat gestionarea datelor la
nivelul a șase organizații de gestionare a datelor (de exemplu, autoritatea fiscală,
trezoreria națională, asigurările de sănătate, plata pensiilor, biroul pentru educație,
date cu caracter personal și adrese, evidențe ale vehiculelor și ale călătoriilor și agenții
administrative pentru gestionarea datelor în materie penală), precum și activitățile
autorității pentru protecția datelor și ale autorității pentru securitatea informațiilor.
Auditul a pus accentul în special pe mandatul organizațiilor de gestionare a datelor, în
special în cazul transferurilor de date către terți. În cursul auditului efectuat asupra
controalelor interne aferente gestionării și prelucrării datelor, s-au evaluat existența
unor reglementări actualizate privind sarcinile, responsabilitățile și competențele,
managementul resurselor umane și procesele conexe.
În ceea ce privește sistemele electronice folosite în gestionarea datelor, instituția
supremă de audit a evaluat măsurile de securitate aferente, cum ar fi cele din
domeniul protecției fizice, al drepturilor de acces, al jurnalizării, al procedurilor de
evaluare a securității, al securității sistemelor și comunicațiilor și al conformității
clasificării de securitate a organizației în ansamblu.
Externalizarea prelucrării datelor a fost auditată pe baza contractelor încheiate,
examinându-se măsura în care organizațiile de gestionare a datelor au obligat
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organizațiile de prelucrare a datelor să îndeplinească cerințele privind activitățile de
prelucrare a datelor în conformitate cu reglementările legislative.

Constatări și concluzii
Pe baza auditului, Oficiul Național de Audit din Ungaria a constatat că reglementările
interne ale organizațiilor de gestionare a datelor în ceea ce privește activitățile de
gestionare a datelor asiguraseră protecția activelor de date naționale ca parte
a activelor naționale, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare în
perioada 2011-2015. În practică, operatorii de date aplicaseră în mod corespunzător
cerințele privind gestionarea în siguranță a datelor și externalizarea prelucrării datelor.
Transferul datelor către terți a fost pus în aplicare în baza mandatului corespunzător și
cu o delimitare clară a responsabilităților și a atribuțiilor.
În ceea ce privește anumiți operatori de date, s-a constatat că clasificarea de securitate
a sistemelor electronice și a organizației în ansamblul său nu era întotdeauna în
conformitate cu cerințele legale, însă amploarea deficiențelor nu afecta în mod
substanțial securitatea datelor prelucrate. Pe baza recomandărilor incluse în raportul
de audit, deficiențele au fost remediate de organizațiile de gestionare a datelor în
cadrul planurilor de acțiune aprobate de Oficiul Național de Audit.
În ceea ce privește auditul internațional paralel realizat în cooperare cu Grupul de
lucru pentru tehnologia informației al EUROSAI, Oficiul Național de Audit a constatat
că legislația maghiară privind protecția datelor respecta directiva existentă a UE.
În concluzie, auditând protecția datelor, Oficiul Național de Audit din Ungaria
a contribuit la buna guvernanță și la protecția activelor de date naționale.

Rapoarte suplimentare în domeniu
Titlul raportului:

Raport – Audituri de urmărire subsecventă – Audit privind
protecția datelor – Auditul cadrului intern privind protecția
datelor și al anumitor înregistrări de date-cheie în cadrul
cooperării internaționale

Adresa la care se găsește raportul:
Data publicării:

2020

Raportul (în limba maghiară)
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Țările de Jos
Curtea de Conturi

Securitatea cibernetică a structurilor critice de gospodărire
a apelor și a controalelor la frontieră în Țările de Jos
Datele publicării:

Martie 2019 și aprilie 2020

Adresa la care se găsesc rapoartele:
Rezumatul raportului privind securitatea cibernetică și
structurile critice de gospodărire a apelor (în limba engleză)
Rezumatul raportului privind securitatea cibernetică și
controalele automate la frontieră (în limba engleză)

Tipul de audit și perioada auditată
Tipul de audit:

Audit al performanței

Perioada auditată:

2018-2020

Rezumatul raportului
Subiectul auditului
În 2018, Curtea de Conturi din Țările de Jos a decis să efectueze audituri privind
securitatea cibernetică în sectoare esențiale pentru societate. Pe baza experienței
îndelungate în auditarea conformității în domeniul securității informațiilor în
administrația centrală, Curtea de Conturi a considerat că exista o valoare adăugată în
auditarea performanței în practică a politicilor și a măsurilor. Primele două sectoare
auditate au fost gospodărirea apelor și sistemele de control automat la frontieră,
primul fiind de o importanță vitală pentru o țară aflată în mare parte sub nivelul mării,
iar al doilea datorându-se poziției aeroportului Schiphol din Amsterdam ca nod
internațional și ca punct de intrare în țară.
Ministerul Infrastructurii și Gospodăririi Apelor a desemnat o serie de structuri
hidrologice gestionate de Direcția generală pentru lucrări publice și gospodărirea
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apelor (entitatea auditată) drept „elemente critice” ale sectorului gospodăririi apelor.
Numeroase sisteme informatice utilizate pentru operarea structurilor hidrologice
critice datează din anii 1980 și 1990, o perioadă în care securitatea cibernetică nu era
luată în considerare în mod uzual. Aceste sisteme au fost proiectate inițial pentru
o funcționare de sine stătătoare, însă ele au fost legate treptat la rețele informatice
mai mari, de exemplu pentru a facilita operarea de la distanță. Din cauza acestei
tendințe, sistemele au devenit mai vulnerabile în fața amenințărilor cibernetice.
Ministerul Apărării și Ministerul Justiției și Securității sunt responsabile în comun
pentru controalele la frontieră efectuate de polițiștii de frontieră neerlandezi din
aeroportul Schiphol. Ambele ministere (entitățile auditate) dispun de sisteme
informatice pe care polițiștii de frontieră se bazează. Sistemele sunt esențiale pentru
funcționarea aeroportului și sunt folosite pentru a prelucra date extrem de sensibile.
Astfel, ele devin o țintă interesantă pentru atacurile cibernetice care vizează sabotarea,
spionarea sau manipularea controalelor la frontieră.
Auditurile au examinat modul în care entitățile auditate erau pregătite să facă față
amenințărilor cibernetice și dacă acțiunile acestora erau eficace.
o

Întrebările adresate în cadrul auditului: Cum protejează entitățile auditate
sistemele împotriva amenințărilor cibernetice și cum previn atacurile cibernetice?

o

Cum detectează entitățile auditate amenințările și atacurile cibernetice?

o

Cum reacționează entitățile auditate într-o situație în care are loc un atac
cibernetic?

Unul dintre principalele aspecte abordate în ambele audituri a fost eficacitatea. În
strânsă cooperare cu entitățile auditate, hackerii etici la care s-a apelat au testat
structuri critice de gospodărire a apelor și unul dintre sistemele de control la frontieră.
În mod evident, s-a dat curs tuturor constatărilor testelor înainte de publicarea
rapoartelor și nu au fost dezvăluite detalii tehnice.
Principala diferență dintre cele două audituri a constat în faptul că auditul structurilor
de gospodărire a apelor s-a axat pe atingerea obiectivelor entității auditate, în timp ce
auditul controalelor la frontieră s-a bazat pe cadrul de securitate cibernetică al NIST
(Institutul Național pentru Standarde și Tehnologie).
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Constatări
În primul rând, ambele audituri au constatat că entitățile auditate erau conștiente de
amenințările cibernetice și erau în curs de a pune în aplicare o abordare profesionistă
în acest domeniu.
Totuși, în cazul structurilor hidrologice, era în continuare nevoie ca entitatea auditată
să își intensifice eforturile în ceea ce privește detectarea și răspunsul, pentru a-și
îndeplini propriile obiective în materie de securitate cibernetică. Entitatea auditată
a instituit un Centru pentru operațiuni de securitate care să detecteze atacurile
cibernetice și să răspundă la acestea. Totuși, obiectivul stabilit pentru finalul
anului 2017, și anume acela de a detecta instantaneu orice atac cibernetic îndreptat
împotriva structurilor hidrologice critice, nu fusese atins până în toamna anului 2018.
Aceasta însemna că exista riscul ca un atac cibernetic îndreptat împotriva unei structuri
hidrologice critice să nu fie detectat sau să fie detectat prea târziu. În plus, testul
efectuat la una dintre aceste structuri a arătat că era posibil să se obțină accesul fizic la
aceasta. Hackerii puteau accesa camera de comandă și se puteau afla singuri în
preajma unor stații de lucru nesecurizate. În sfârșit, entitatea auditată nu elaborase
niciun scenariu în eventualitatea unei crize provocate de un atac cibernetic, iar
informațiile referitoare la răspuns lipseau sau nu erau actualizate. Prezența unor
informații actualizate s-ar putea dovedi esențială pentru un răspuns rapid și eficace la
o situație de criză.
În ceea ce privește controalele la frontieră, măsurile de securitate cibernetică nu erau
nici adecvate, nici adaptate exigențelor viitorului. În primul rând, sisteme importante
de control la frontieră trebuiau să fie aprobate în mod oficial înainte să înceapă să
funcționeze, pentru a se garanta punerea în aplicare a tuturor măsurilor de securitate
cibernetică. Instituția supremă de audit a constatat că două dintre cele trei sisteme
funcționau fără aprobare, ceea ce însemna că nu exista nicio garanție că erau instituite
măsurile de securitate necesare. În al doilea rând, un centru pentru operațiuni de
securitate era funcțional, dar niciunul dintre sisteme nu era conectat în mod direct la
el. Deși exista infrastructură generică conectată la acest centru, persista riscul ca
atacurile cibernetice să treacă neobservate sau să fie detectate prea târziu. În al treilea
rând, nu se efectuau în mod regulat teste de securitate. De fapt, doar unul dintre cele
trei sisteme fusese testat în trecut și doar într-o măsură limitată. În sfârșit, la fel ca în
primul audit, nu fusese elaborat niciun scenariu specific în eventualitatea unei crize
provocate de un atac cibernetic.
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În timpul testului de securitate efectuat asupra unuia dintre sistemele care nu mai
fusese testat niciodată, hackerii etici au depistat o serie de vulnerabilități. Aceste
vulnerabilități ar putea fi exploatate în mod combinat de o persoană rău-intenționată
și neautorizată din interior, cu scopul de a lansa un atac cibernetic pentru a accesa,
a copia și chiar a manipula informații din sistem. Aceste rezultate arată importanța
testării securității în mod regulat.
Constatările sunt îngrijorătoare din cauza automatizării în curs a proceselor de control
la frontieră. În viitorul apropiat, un număr tot mai mare de sisteme de control la
frontieră vor prelucra tot mai multe date folosind un număr tot mai mare de conexiuni.
Acest lucru sporește riscul de atacuri cibernetice; prin urmare, abordarea utilizată nu
era adaptată exigențelor viitorului.

Concluzii
În cazul structurilor hidrologice, unele elemente esențiale împiedicau entitatea
auditată să ia măsurile finale în materie de securitate cibernetică. De exemplu, nu era
clar care era nivelul amenințării, fiind astfel dificil să se evalueze dacă măsurile
adoptate și bugetul alocat erau suficiente. În plus, departamentul central responsabil
pentru securitatea cibernetică nu avea mandat de a pune în aplicare măsurile necesare
în materie de securitate cibernetică la nivelul structurilor descentralizate de
gospodărire a apelor. Organizația a urmat recomandările auditului sub acest aspect,
ceea ce a ajutat-o să progreseze.
În cazul controalelor la frontieră, nu exista niciun motiv clar care să explice nivelul
insuficient de securitate cibernetică. Cercetările din cadrul auditului au arătat că
existau proceduri și politici complete și detaliate în materie de securitate cibernetică și,
de asemenea, expertiză suficientă și angajați competenți. Prin urmare, recomandările
de audit s-au axat în principal pe garantarea faptului că s-au luat, într-adevăr, toate
măsurile posibile.
Ambele audituri au generat mult interes din partea parlamentului și a mass-mediei.
Auditurile au dus la creșterea gradului de conștientizare a problematicii securității
cibernetice în ceea ce privește infrastructura vitală și au furnizat entităților auditate
informații privind modul în care își pot îmbunătăți securitatea cibernetică. Cooperarea
strânsă cu entitățile auditate s-a dovedit esențială pentru a înțelege pe deplin situația
acestora și pentru a gestiona riscurile aferente investigării și testării securității
cibernetice.
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De asemenea, este planificat un al treilea audit în această serie. Mai mult, nivelul de
securitate a informațiilor în cadrul guvernului național al Țărilor de Jos reprezintă un
element esențial al ciclului anual de audit al conformității. De-a lungul anilor, instituția
supremă de audit din Țările de Jos a observat că numeroase ministere aplică măsuri
nesatisfăcătoare de securitate a informațiilor. În prezent, Curtea de Conturi își
folosește experiența dobândită în cadrul auditurilor sale din domeniul securității
cibernetice pentru a-și extinde perspectiva în ceea ce privește auditarea securității
informațiilor, depășind sfera documentelor și a politicilor și testând eficacitatea reală
a măsurilor.

Rapoarte suplimentare în domeniu
Titlul raportului:

Capitolul 3 din „Staat van de rijksverantwoording 2019”

Adresa la care se găsește raportul:

Raportul (în limba neerlandeză)

Data publicării:

2020

Titlul raportului:

Accentul pe munca digitală realizată de acasă

Adresa la care se găsește raportul:
Data publicării:

2020

Raportul (în limba neerlandeză)
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Polonia
Najwyższa Izba Kontroli

Asigurarea securității funcționării sistemelor informatice
utilizate pentru îndeplinirea unor sarcini publice
Data publicării:

2016

Adresa la care se găsește raportul:

Raportul (în limba polonă)

Tipul de audit și perioada auditată
Tipul de audit:

Audit de conformitate

Perioada auditată:

2014‐2015

Rezumatul raportului
Subiectul auditului
Scopul auditului a fost acela de evalua dacă datele colectate în cadrul sistemelor
menite să pună în aplicare sarcini publice importante erau securizate în unitățile
auditate. Auditul a vizat șase instituții selectate care desfășoară sarcini publice
semnificative. În urma analizei, a fost selectat și examinat în detaliu câte un sistem
informatic esențial din fiecare dintre instituții. În cadrul auditului, a fost aplicată
versiunea 4.1 a metodei COBIT (Control Objectives for Information and Related
Technology – Obiective de control în tehnologia informației și alte domenii similare).
Acest audit a fost realizat în urma auditului din 2015 privind performanța
„organismelor publice” în domeniul securității cibernetice în Polonia67, ale cărui
constatări au evidențiat probleme sistemice. Auditul din 2016 a demonstrat, printre
altele, că administrația publică nu luase nicio măsură până la momentul respectiv
pentru a asigura securitatea informatică la nivel național. S‐a concluzionat că
activitățile entităților publice în ceea ce privește protecția spațiului cibernetic fuseseră
67

https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/14/043/.
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activitățile entităților publice în ceea ce privește protecția spațiului cibernetic fuseseră
realizate într-o manieră fragmentată, fără o abordare sistematică. În lipsa unor
mecanisme centrale care să asigure condițiile concrete de securitate pentru anumite
sisteme informatice, esențiale pentru funcționarea statului, auditul s-a axat pe
examinarea măsurii în care instituțiile care administrează sisteme informatice utilizate
pentru îndeplinirea unor sarcini publice importante s-au asigurat că aceste sarcini pot
fi realizate în siguranță.
Un alt audit de sistem legat de securitatea cibernetică, intitulat „Securitatea
cibernetică în Polonia”, a fost aprobat în 2019, însă constatările sunt confidențiale.

Întrebările de audit
Subobiectivele au fost împărțite în două domenii de evaluare, cu scopul de a se
identica răspunsuri la întrebări specifice.
În domeniul asistenței pentru securitatea informatică, auditul a examinat, la nivelul
întregii organizații, dacă, printre altele:
o

s-a asigurat gestionarea securității informatice;

o

au fost puse în aplicare planuri pentru asigurarea securității informatice;

o

securitatea informatică a fost testată, supervizată și monitorizată;

o

incidentele de securitate informatică au fost definite;

o

mediul informatic era gestionat prin chei de criptare;

o

s-a asigurat protecția împotriva programelor informatice rău-intenționate și
detectarea acestora și au fost implementate corecții;

o

securitatea rețelelor era garantată.

În domeniul asistenței pentru securitate, auditul a examinat, la nivelul sistemelor
selectate, dacă, printre altele:
o

au fost gestionate identitatea și conturile utilizatorilor;

o

au fost protejate tehnologiile de securitate și datele sensibile.
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Constatări și concluzii
Gradul de pregătire și de implementare a Sistemului de management al securității
informațiilor nu asigura un nivel acceptabil de securitate pentru datele colectate în
sistemele informatice utilizate pentru îndeplinirea de sarcini publice importante.
Procesele de securitate a informațiilor se derulau într-o manieră dezorganizată și, în
absența procedurilor, intuitivă. Dintre cele șase unități auditate, numai una pusese în
aplicare Sistemul de management al securității informațiilor și ar trebui remarcat că
funcționarea acestuia era și ea afectată de deficiențe semnificative. În toate unitățile
auditate, cu excepția uneia, activitățile de asigurare a condițiilor de securitate
adecvate pentru informațiile prelucrate în sistemele informatice nu atinseseră nivelul
adecvat deoarece, fiind lansate doar recent, se aflau într-o fază preliminară, care
implica și elaborarea bazelor formale necesare. Ele se desfășuraseră pe baza unor
mecanisme simplificate sau informale, întemeiate pe bune practici sau pe experiența
personalului IT până la momentul respectiv.
În conformitate cu metodologia COBIT 4.1, maturitatea procesului de gestionare
a securității informațiilor în diferitele unități auditate a variat între (1) inițială/ad-hoc și
(3) definită, pe o scară de la zero la cinci, unde cinci reprezintă valoarea maximă.
Responsabilitatea pentru asigurarea securității informatice în unitățile auditate
aparținea coordonatorului de securitate, care, în practică însă, nu era competent
pentru a gestiona întregul proces. De asemenea, se întâmpla deseori ca sarcinile
respective să fie îndeplinite de o singură persoană. Chiar dacă fuseseră numite echipe
de specialiști sau fuseseră încheiate acorduri cu contractanți externi, analiza necesară
pentru a stabili dacă serviciile prestate îndeplinesc nevoile de securitate ale unei
unități nu fusese realizată. Modul în care unitățile auditate înțelegeau nevoia de
a asigura securitatea informatică era fragmentat și limitat. Se considera că securitatea
datelor ținea în principal de răspunderea și de competența departamentului de IT, și
nu de cea a tuturor unităților organizatorice cu sarcini statutare, ceea ce a îngreunat în
mod considerabil dezvoltarea unor sisteme coerente de gestionare a securității
informatice la nivelul întregii instituții.
O comparație a modurilor în care au fost îndeplinite obligațiile de a asigura securitatea
informațiilor la nivelul organizațiilor în ansamblul lor, pe de o parte, și la nivelul
sistemelor selectate, pe de altă parte, arată în mod clar că punerea în aplicare a avut
o calitate superioară în al doilea caz. Acest lucru se poate datora impactului pe care lau avut cunoștințele practice și implicarea personalului tehnic de nivel mediu asupra
asigurării securității, utilizării sporite a sistemelor informatice comerciale bazate pe
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standarde de piață în cadrul administrației publice și soluțiilor avansate de asigurare
a securității. Prin aplicarea acestor soluții, a experienței anterioare și a bunelor practici,
s-a putut menține un anumit nivel de securitate în funcționarea mai multor sisteme în
condițiile unor resurse limitate, ale unor deficiențe la nivel organizațional sau ale unor
reglementări „disfuncționale”. Or, aceasta nu poate fi soluția finală, întrucât, în
vremuri de creștere dinamică a nivelului amenințărilor, securitatea sistemelor
informatice nu se poate baza pe măsuri gestionate într-o manieră dezorganizată și
menite doar să depășească dificultăți imediate.
Concluziile auditului
Trebuie elaborate și puse în aplicare la nivel central recomandări și cerințe generale
privind securitatea informatică, aplicabile tuturor entităților publice. Este necesară
o soluție sistemică pentru ca rezultatele auditurilor securității informatice să fie
comunicate într-o manieră care să le permită cetățenilor să acceseze informațiile
privind activitățile entităților publice, cu restricționarea accesului la datele privind
măsurile și metodele utilizate pentru a asigura securitatea informațiilor prelucrate.

Rapoarte suplimentare în domeniu
Titlul raportului:

Managementul securității informației de către autoritățile
regionale

Adresa la care se găsește raportul:

Raportul (în limba polonă)

Data publicării:

2019

Titlul raportului:

Securitatea cibernetică în Polonia (informații clasificate)

Adresa la care se găsește raportul:

Nu este accesibil publicului

Data aprobării:

2019

Titlul raportului:

Asigurarea securității sistemelor informatice de către
autoritățile regionale din voievodatul Podlachia

Adresa la care se găsește raportul:
Data publicării:

2018

Raportul (în limba polonă)
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Titlul raportului:

Prevenirea și combaterea hărțuirii cibernetice în rândul copiilor
și al tinerilor

Adresa la care se găsește raportul:

Raportul (în limba polonă)

Data publicării:

2017

Titlul raportului:

Îndeplinirea de către organismele publice din Polonia
a sarcinilor în materie de securitate cibernetică

Adresa la care se găsește raportul:

Raportul (în limba polonă)

Data publicării:

2015

Titlul raportului:

Punerea în aplicare a unor cerințe selectate privind sistemele
de informații, schimbul electronic de informații și cadrul
național de interoperabilitate, pe baza exemplului unor consilii
municipale și al unor orașe cu atribuții districtuale

Adresa la care se găsește raportul:
Data publicării:

2015

Raportul (în limba polonă)
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Portugalia
Tribunal de Contas

Audit privind pașaportul electronic portughez
Data publicării:

2014

Adresa la care se găsește raportul:

Raportul (în limba portugheză)

Tipul de audit și perioada auditată
Tipul de audit:

Audit al performanței

Perioada auditată:

2013

Rezumatul raportului
Subiectul auditului
Auditul operațional al pașaportului electronic portughez (PEP) a vizat eficacitatea
sistemelor informatice care stau la baza acordării, emiterii și utilizării acestuia, în
special în cadrul verificării automate a pasagerilor prin citirea datelor biometrice la
frontierele portugheze 68.
Principalele obiective ale auditului au fost următoarele:
o

verificarea conformității cu legislația UE și cea națională, cu standardele
internaționale și cu orientările pentru acordarea, emiterea și utilizarea PEP,
inclusiv a caracterului adecvat al cadrului juridic național;

68

Este vorba despre sistemele de control automat la frontieră din cadrul Frontex (Agenția
Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor
Membre ale Uniunii Europene).
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o

examinarea eficacității principalelor procese asociate ciclului de viață al PEP, în
special a celor asociate acordării, emiterii și utilizării PEP;

o

examinarea aspectelor esențiale ale performanței sistemelor informatice, în
special a îndeplinirii cerințelor de securitate privind sistemele informatice pentru
PEP (SIPEP).

Principalele domenii de risc au inclus:
o

pierderea/furtul de active fizice și/sau de informații electronice;

o

folosirea abuzivă de informații confidențiale;

o

riscul de conformitate (nerespectarea cerințelor legale și de reglementare).

Perioada auditată: 1 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013 (după caz, aceasta a fost
extinsă la anul precedent și la anii următori).

Constatări și concluzii
Pașaportul electronic portughez (PEP) acoperă trei categorii: comun 69, diplomatic sau
special. Există, de asemenea, un pașaport pentru resortisanți străini, care conferă
privilegii reduse.
Sistemul de eliberare a pașaportului utilizează mai multe formulare de cerere și
cuprinde mai multe entități de colectare a datelor și organisme de eliberare, însă un
singur emitent (care se ocupă de producție, personalizare și livrare).
La proces participă mai multe entități (entități PEP). Următoarele entități colectează
date și eliberează pașapoarte:
o

Portugalia continentală: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) 70 și serviciile de
registratură ale Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) 71.

69

Aproximativ 99 % din total.

70

Serviciul pentru Imigrație și Frontiere.

71

Biroul de registratură și notariat (doar primire).
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o

Regiunile autonome Azore 72 și Madeira: serviciile subordonate Vice-Presidência
do Governo Regional 73; în străinătate: consulatele portugheze.

o

Imprensa Nacional – Casa da Moeda, S.A. (INCM) 74 emite și livrează pașapoartele.

Principalele procese sunt sprijinite în principal de SIPEP (sistemul de gestionare
centralizată a solicitărilor de eliberare a pașapoartelor portugheze). SIPEP permite
înregistrarea, stocarea, prelucrarea, validarea și furnizarea informațiilor necesare
asociate acordării PEP, declanșează procesul de personalizare efectuat de INCM și
asigură legătura cu alte aplicații ale sistemului, coordonând toate entitățile PEP
implicate în înregistrarea fizică și logistică a datelor colectate.
Entitățile PEP au o structură organizațională care le permite să îndeplinească
obiectivele legale asociate PEP. Sistemul se bazează în continuare, în mare măsură, pe
resursa umană în ceea ce privește solicitările și colectarea. Totuși, SIPEP are mai multe
funcții de prelucrare și controale pentru validare automate.
Întrucât procedurile asigură funcții de control și manipulare a datelor, unele dintre
acestea putând fi derulate în mod independent, fără intervenție umană, SIPEP are un
impact semnificativ la nivelul organizației și al sistemului informatic, mai ales în ceea ce
privește: (i) înțelegerea și definirea standardelor, a proceselor și a datelor necesare; și
(ii) definirea cerințelor proprii ale sistemului informatic.
Eficiența și eficacitatea procesului de colectare a datelor sunt asigurate prin
interacțiunea dintre SIPEP și alte sisteme informatice 75, în conformitate cu
reglementările legale.
A fost instituit un cadru de control general asupra activităților IT (guvernanță,
dezvoltare și achiziții, operațiuni IT, continuitatea activităților și recuperarea în caz de
72

Și punctele de lucru ale Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão,
I. P. (RIAC) – Agenția pentru modernizarea și calitatea serviciilor pentru cetățeni, institut
public (doar primire de date).

73

Vicepreședinția guvernului regional.

74

Imprimeria și Monetăria Națională, societate publică.

75

Și anume: Sistemul informatic integrat al SEF (SIISEF); componenta națională a sistemului
de informații Schengen (NSIS); baza de date pentru identificarea civilă; baza de date
a cazierului judiciar.
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dezastru, securitatea informațiilor), însă acesta nu era documentat pe larg. El asigură
dezvoltarea, funcționarea, gestionarea și mentenanța sistemului SIPEP.
Indicatori de activitate (2013):
o

S-au eliberat aproximativ 500 000 de PEP, dintre care aproximativ 63 % de către
SEF, 33 % de către consulatele portugheze și 4 % de către guvernele regionale.

o

Veniturile din emiterea PEP s-au ridicat, în total, la aproximativ 37 de milioane de
euro, în special de la INCM (43 %), de la SEF (32 %) și de la Ministério dos Negócios
Estrangeiros (MNE) 76 (17 %).

Pentru 2013, testele efectuate în SIPEP nu au confirmat respectarea timpului maxim de
livrare prevăzut de lege (de la data solicitării până la disponibilitatea PEP pentru
colectare de la punctul de livrare), deoarece data reală de livrare la punctul de livrare
nu era întotdeauna înregistrată la timp.
SEF, MNE, RIAC și INCM au efectuat investiții pentru achiziția de echipamente pentru
colectarea de date biometrice și semnături (chioșcuri), echipamente pentru sisteme de
control automat la frontieră și pentru achiziția și mentenanța sistemelor informatice,
a serviciilor și a asistenței tehnice, în valoare de 11 milioane de euro, suma cea mai
mare fiind cheltuită de SEF.
Înainte de PEP, prețul unui pașaport (nebiometric) din Republica Portugheză era de
22,44 euro; în 2006, un pașaport PEP obișnuit (biometric) costa 60 de euro, ajungând
la 65 de euro în 2011.
Cererile de pașaport PEP
Cererile pentru un pașaport PEP sunt prelucrate de personalul din serviciile
competente, care primesc documentele aferente cererii, colectează datele biografice și
biometrice ale solicitanților, încasează taxele și, ulterior, livrează pașaportul PEP emis.
Sistemul de bază (SIPEP) validează corectitudinea și calitatea datelor prin controale
virtuale și prin referințe încrucișate cu alte sisteme informatice, și anume cu baza de
date pentru identificarea civilă, pentru a garanta că solicitarea este conformă și
adecvată pentru acordarea și emiterea PEP.

76

Ministerul Afacerilor Externe.
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Modificările de statut conexe sunt înregistrate în fișiere-jurnal, asigurând integritatea
și nerepudierea operațiunilor, precum și auditabilitatea acestora.
Transmiterea datelor între organismele de colectare a datelor (din Portugalia și din
străinătate) și SEF se realizează prin intermediul unei rețele virtuale private (VPN),
implementată pe baza gestionării accesului în conformitate cu datele de autentificare
controlate de SEF 77.
Cererile pentru un pașaport PEP comun sunt prelucrate diferit atunci când sunt depuse
de cetățeni ale căror drepturi sunt limitate sau restrânse, precum: (i) persoanele care
nu își pot exercita drepturile (minori, persoane aflate în incapacitate sau persoane
cărora le sunt impuse interdicții); (ii) persoanele cărora le este interzis să facă acest
lucru conform legii sau de către poliție (cazier judiciar, cauză pendinte sau confiscare
de documente); și (iii) atunci când solicitantul unui al doilea PEP invocă un interes
național sau legitim.
Acordarea PEP
Decizia de a acorda un PEP comun poate fi luată:
o

automat – aprobare automată de către sistemul SIPEP de depunere a cererilor
după validarea identității solicitantului și în absența unui cazier judiciar (prin
referință încrucișată cu bazele de date de identificare civilă și de cazier judiciar ale
IRN) și a unor procese pe rol. Are loc doar în cadrul SEF, pentru cererile de PEP din
zona continentală 78;

77

SIPEP este accesibil (online) la nivel național/regional și internațional pentru servicii
localizate pe continent, în regiunile autonome Azore și Madeira și în străinătate
(consulatele portugheze).

78

Aceasta este o funcționalitate automată a sistemului SIPEP de depunere a cererilor pentru
aprobarea (denumită, la nivel intern, „autorizarea”) unei cereri (cu excepția unui al doilea
PEP) pentru un cetățean cu vârsta legală, cu un document de identitate valabil, fără procese
pe rol și care nu face obiectul unei interdicții sau căruia nu îi sunt retrase drepturi.
Aproximativ 60 % din PEP comune acordate de SEF au făcut obiectul unor proceduri de
validare și al unor decizii de acordare automate, iar restul a fost examinat și aprobat de
Direção Central de Imigração e Documentação (DCID).
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o

sub rezerva acceptării/aprobării individuale de către alte entități (guverne
regionale și oficii consulare) sau, în cazul SEF, sub rezerva unor cerințe care nu fac
obiectul aprobării automate 79.

Emiterea PEP
Emiterea PEP, care acoperă producția, personalizarea și livrarea, ține de competența
INCM. Atunci când se consemnează în SIPEP livrarea PEP, statutul pașaportului este
modificat în „Valid”.
Tariful pentru PEP diferă în funcție de nivelul serviciului solicitat. Pentru a măsura
nivelul serviciului, SIPEP trebuie să țină cont de data efectivă de livrare a PEP.
Livrarea PEP este efectuată de un serviciu de transport, pe bază de contract.
Anularea PEP
Atunci când un solicitant depune un PEP anterior, încă valabil, acesta ar trebui anulat
pentru a nu fi reutilizat, iar statutul pașaportului va deveni „Inutilizabil” în sistemul
SIPEP de depunere a cererilor.

79

În special în cazul solicitanților care nu își pot exercita drepturile (minori, persoane aflate în
incapacitate sau persoane cărora le sunt impuse interdicții), al persoanelor cărora le este
interzis să facă acest lucru prin lege sau de către poliție sau, în cazul unui al doilea PEP,
persoanele ale căror cereri sunt analizate de la caz la caz de către DCID.
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Finlanda
Valtiontalouden tarkastusvirasto

Mecanismele de protecție cibernetică
Data publicării:

2017

Adresa la care se găsește raportul:

Raportul (în limba finlandeză)

Tipul de audit și perioada auditată
Tipul de audit:

Audit al performanței

Perioada auditată:

2016-2017

Rezumatul raportului
Subiectul auditului
Scopul auditului a fost acela de a investiga dacă protecția cibernetică de la nivelul
administrației centrale fusese organizată într-o manieră cât mai eficace și cât mai
eficientă din punctul de vedere al costurilor. Auditul s-a axat pe modul în care a fost
organizată și gestionată securitatea cibernetică la nivelul administrației centrale.
Rezultatele auditului au putut fi folosite pentru a dezvolta eficacitatea și eficiența
securității cibernetice la nivelul administrației centrale. Auditul a fost efectuat în
perioada 22 septembrie 2016-4 septembrie 2017. Auditul de urmărire subsecventă
a fost efectuat în toamna anului 2019. În cadrul auditului de urmărire subsecventă,
instituția supremă de audit a examinat acțiunile întreprinse în urma constatărilor și
a recomandărilor auditului.
Printre entitățile auditate s-au numărat autoritățile responsabile pentru protecția
cibernetică în cadrul administrației centrale (Biroul Prim-ministrului, Ministerul
Finanțelor și Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor) și autoritățile responsabile
pentru sarcinile de protecție cibernetică de la nivel centralizat și pentru serviciile
informatice centralizate din cadrul administrației centrale (Centrul național de
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securitate cibernetică al Agenției pentru transporturi și comunicații din Finlanda,
Centrul guvernamental pentru TIC Valtori, Agenția pentru servicii de date digitale
privind evidența populației). De asemenea, a fost evaluată eficacitatea orientărilor,
prin examinarea unităților administrației centrale care furnizează servicii electronice
(Agenția pentru servicii de date digitale privind evidența populației, Agenția pentru
transporturi și comunicații Traficom din Finlanda, Biroul administrativ național de
executare și autoritatea respectivă de supraveghere, și anume Ministerul Justiției, și
Centrul de servicii TIC al Ministerului Justiției).

Întrebările de audit
În cadrul auditului privind organizarea securității cibernetice au fost utilizate
următoarele întrebări de audit:
o

Entitatea auditată a acordat o atenție suficientă aspectului economic atunci când
a organizat securitatea cibernetică?

o

Modul în care entitatea auditată este conștientă de situația în domeniul securității
cibernetice este de natură să susțină securitatea cibernetică a sistemelor?

o

Entitatea auditată are o capacitate suficientă de a răspunde la încălcările privind
securitatea cibernetică?

Subiectul de audit al mecanismelor privind protecția cibernetică a făcut parte din tema
de audit „Asigurarea fiabilității operaționale a societății informaționale”, din cadrul
planului de audit al instituției supreme de audit din Finlanda pentru perioada
2016-2020. Din punctul de vedere al importanței pentru finanțele administrației
centrale, tema de audit poate fi justificată prin dezavantajele legate de întreruperile în
furnizarea serviciului și de încălcările privind securitatea datelor, precum și prin
efectele negative ale securității cibernetice deficitare asupra activităților economice.
Auditul a fost efectuat în paralel cu auditul „Coordonarea fiabilității operaționale
a serviciilor electronice”, care aparține aceleiași teme. Principalele materiale de audit
au constat în documente și interviuri cu autoritățile responsabile pentru activitatea în
cauză.
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Constatări și concluzii
Strategia de securitate cibernetică a Finlandei definește principalele obiective și politici
necesare pentru a face față provocărilor cu care se confruntă mediul cibernetic și
a asigura funcționarea acestuia. S-au depus eforturi pentru a implementa strategia de
securitate cibernetică printr-un program de punere în aplicare, ale cărui progrese sunt
evaluate anual. Comitetul de securitate este un organism de cooperare în cadrul
Ministerului Apărării, care monitorizează și coordonează punerea în aplicare
a strategiei de securitate cibernetică.
Pentru o organizare eficace a securității cibernetice este necesară o gestionare
a riscurilor, care, pentru a da rezultate, are nevoie de structuri și de mecanisme eficace
de gestionare, care să integreze acest aspect în operațiunile de la toate nivelurile
organizației. La fel ca multe alte țări, Finlanda și administrația sa centrală nu sunt
autosuficiente în ceea ce privește resursele de protecție cibernetică. Legislația Uniunii
Europene s-a dezvoltat în timp și și-a accentuat caracterul obligatoriu. În cadrul
guvernului finlandez, responsabilitatea pentru protecția cibernetică este
descentralizată, fiecare organism de drept public fiind responsabil pentru propria
securitate cibernetică. În cadrul administrației centrale, atribuirea responsabilităților
din punctul de vedere al naturii, al amplorii și al punerii în aplicare a răspunsurilor în
cazul unor eventuale încălcări ale securității cibernetice este una complexă.
Din cauza acestei complexități, răspunsul la o anomalie poate fi prea lent, iar
finanțarea insuficientă limitează punerea în aplicare a strategiei de securitate
cibernetică a Finlandei. Pe baza constatărilor auditului, instituția supremă de audit
a ajuns la următoarele concluzii și a formulat următoarele recomandări legate de
organizarea securității cibernetice în cadrul administrației centrale.
Nu a fost definită o gestiune operațională a încălcărilor semnificative ale securității
cibernetice
Planificarea gestiunii operaționale a încălcărilor semnificative ale securității cibernetice
și atribuirea responsabilităților aferente ar putea permite reacții mai rapide și
o coordonare și o alocare adecvată a resurselor pentru măsurile de contracarare. În
cadrul modelului de operare actual, fiecare agenție este responsabilă pentru propria
protecție cibernetică. Totuși, nu este disponibil un volum suficient de expertiză în ceea
ce privește protecția cibernetică, ceea ce împiedică crearea unei protecții cibernetice,
fie la nivel intern, fie prin externalizare.
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Unele obiective ale strategiei de securitate cibernetică nu au fost atinse
Programul de punere în aplicare aferent strategiei de securitate cibernetică a Finlandei
a îmbunătățit protecția cibernetică. Nu au fost atinse unele dintre obiectivele primului
program de punere în aplicare, fiindcă nivelul de angajament față de acțiuni a variat și
nu a putut fi îmbunătățit într-o manieră centralizată. Noul program de punere în
aplicare a inclus doar acțiuni față de care autoritățile competente și alți actori își
exprimaseră angajamentul. Angajamentul și resursele disponibile erau
interdependente.
Caracterul adecvat al soluțiilor de finanțare a protecției cibernetice era neclar
Diferențele în ceea ce privește dezvoltarea protecției cibernetice se datorau parțial
diferențelor de la nivelul volumului de resurse pentru dezvoltare pe care organizațiile
le aveau la dispoziție. În reglementările privind întocmirea bugetului de stat sau în
procesul de pregătire nu au fost identificate proceduri care să asigure alocarea
fondurilor către cele mai importante obiective privind protecția cibernetică. Agențiile și
instituțiile au inclus în buget creditele pentru securitatea cibernetică sub formă de
componentă nespecificată a cheltuielilor de funcționare ale agenției sau ale instituției
în cauză. Măsurile descrise în strategia de securitate cibernetică a Finlandei au fost
puse în aplicare doar în măsura permisă de credite.
În procesul de modificare a organizării TIC, ar trebui să se țină cont și de protecția
cibernetică
Modificările aduse organizării TIC la nivelul administrației centrale au influențat
mecanismele de protecție cibernetică. Dezvoltarea securității cibernetice la nivel
centralizat, prin Valtori, s-a dovedit a fi o misiune dificilă. Au existat deficiențe în ceea
ce privește evaluarea caracterului adecvat al procedurilor practice de protecție
cibernetică și în ceea ce privește punerea în aplicare a noilor mecanisme.
Ar trebui îmbunătățită conștientizarea situației în ceea ce privește operațiunile de
securitate cibernetică
Centrul de securitate cibernetică a menținut conștientizarea la nivel național a situației
în ceea ce privește securitatea cibernetică. La momentul auditului, nu exista obligația
de a raporta centrului respectiv încălcările privind securitatea cibernetică.
Introducerea obligației ca organizațiile guvernamentale să raporteze încălcările ar
îmbunătăți situația, la fel cum s-ar întâmpla și dacă s-ar extinde acoperirea
procedurilor centralizate de detectare a încălcărilor securității cibernetice.
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Pe baza afirmațiilor de mai sus, instituția supremă de audit recomandă Ministerului
Finanțelor să definească și să pună în aplicare un model extins de gestiune
operațională în cazul incidentelor de securitate cibernetică de la nivelul serviciilor TIC
ale administrației centrale. De asemenea, Ministerul Finanțelor ar trebui să stabilească
modul în care ar trebui abordată securitatea cibernetică a serviciilor din perspectiva
finanțării serviciilor pe parcursul ciclului lor de viață și ar trebui să amelioreze
conștientizarea operativă a situației, cerând autorităților să raporteze Centrului de
securitate cibernetică eventualele încălcări ale securității cibernetice. S-a recomandat
ca Valtori să îmbunătățească punerea în aplicare, evaluarea și dezvoltarea procedurilor
de securitate cibernetică și de detectare a încălcărilor securității cibernetice.
Auditul de urmărire subsecventă a examinat modul în care au fost puse în aplicare
recomandările formulate în cadrul auditului. Instituția supremă de audit a considerat
că, în calitate de autoritate competentă pentru punerea în aplicare a recomandărilor,
Ministerul Finanțelor nu a luat suficiente măsuri ca răspuns la recomandările
formulate. Totuși, securitatea cibernetică a fost consolidată în Finlanda și prin măsurile
adoptate de alte autorități decât Ministerul Finanțelor. Era în curs o trecere de la
o gestionare strategică a securității cibernetice la un model director în materie. În
propunerea de buget pentru 2020, guvernul a majorat creditele pentru autoritățile
administrației centrale care joacă un rol esențial în consolidarea securității cibernetice.
În plus, centrul Valtori a luat măsuri în concordanță cu recomandarea instituției
supreme de audit. În concluzie, instituția supremă de audit a precizat că era necesar un
audit de urmărire subsecventă din cauza recomandărilor nepuse în aplicare și că se
justifica un audit complet nou în domeniul respectiv, ca urmare a modificărilor în curs
în ceea ce privește mecanismele de securitate cibernetică și mediul digital de operare
și a riscurilor aferente, precum și ca urmare a importanței securității cibernetice pentru
finanțele administrației centrale și pentru societate.
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Suedia
Riksrevisionen

Sisteme IT depășite – un obstacol în calea unei digitalizări
eficace
Data publicării:

2019

Adresa la care se găsește raportul:

Sinteza raportului (în limba engleză)
Raportul (în limba suedeză)

Tipul de audit și perioada auditată
Tipul de audit:

Audit al performanței

Perioada auditată:

2018-2019

Rezumatul raportului
Subiectul auditului
Sistemele IT depășite care sunt critice pentru desfășurarea activității implică un risc
major de probleme de eficiență, fiindcă, proporțional, organizațiile sunt obligate să
folosească mai multe resurse doar pentru a asigura mentenanța sistemului. Prin
urmare, există motive întemeiate pentru a considera că sistemele IT depășite implică
un risc ridicat de gestiune necorespunzătoare a fondurilor publice. Acestea implică, de
asemenea, un anumit grad de deturnare a capacității de inovare a unei agenții din
punctul de vedere al dezvoltării de noi sisteme IT. Totuși, pe lângă faptul că sistemele
IT depășite generează riscuri pentru diferitele agenții, problemele din cadrul unei
agenții pot avea consecințe majore asupra capacității acesteia de a-și coordona
operațiunile cu o altă agenție sau cu o parte interesată privată. Sistemele IT depășite
implică, totodată, riscuri din perspectiva securității informațiilor.
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Definirea subiectului principal al auditului/Întrebările de audit/Context
Scopul auditului a fost de a examina incidența sistemelor IT depășite în cadrul
administrației centrale și de a evalua dacă autoritățile și guvernul au luat măsuri
adecvate pentru ca aceste sisteme să nu devină un obstacol în calea unei digitalizări
eficace. Întrebările de audit abordate au fost următoarele:
o

Autoritățile au luat măsuri adecvate pentru a remedia problemele asociate
sistemelor IT depășite?

o

Guvernul a luat măsuri adecvate pentru a remedia problemele asociate sistemelor
IT depășite?

Constatări și concluzii
o

Auditul a arătat că existau sisteme IT depășite într-un număr mare de agenții
guvernamentale. Mai mult, în cadrul mai multor agenții, unul sau mai multe
sisteme IT esențiale pentru desfășurarea activității erau depășite. Din punctul de
vedere al instituției supreme de audit din Suedia, aceste informații sunt noi și
nimeni nu conștientizase, anterior, amploarea problemei cu care se confrunta
administrația centrală. Aproximativ 80 % dintre agenții au precizat că au
întâmpinat dificultăți în menținerea nivelului de securitate a informațiilor în unul
sau mai multe dintre sistemele lor esențiale pentru desfășurarea activității. Mai
mult de una din zece autorități au răspuns că acest lucru era valabil pentru toate
sistemele sau pentru majoritatea.

o

O mare parte dintre agențiile examinate nu urmau o abordare corectă în ceea ce
privește dezvoltarea și administrarea asistenței IT. Ele nu foloseau instrumentele
existente de dezvoltare operațională pentru a stabili cum ar putea asistența IT să
contribuie în mod optim la atingerea obiectivelor operațiunilor de bază. Prin
urmare, o mare parte dintre agențiile auditate nu dispuneau de o descriere de
ansamblu a legăturii dintre strategii, procese operaționale și sisteme. Aceasta, la
rândul său, însemna că le era greu să analizeze și să înțeleagă în ce mod
schimbările afectau obiectivele organizației și, prin urmare, era mai dificil de
definit o viitoare situație dezirabilă.

o

Peste jumătate dintre autorități au precizat că nu exista un model aprobat pentru
gestionarea și luarea de decizii privind sistemele lor IT, din faza de dezvoltare
a sistemului până în faza de scoatere din funcțiune, un proces numit, de regulă,
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gestionarea ciclului de viață. Potrivit instituției supreme de audit din Suedia, acest
lucru era o indicație a faptului că gestionarea ciclului de viață nu avea loc într-o
manieră structurată și metodică. De asemenea, s-au observat deficiențe în ceea
ce privește activitatea de analiză a riscurilor și capacitatea de a defalca costurile IT
la nivelul detaliat necesar pentru un proces decizional adecvat.
o

Aproape 60 % dintre autorități nu aveau planuri de dezvoltare a sistemului pe
parcursul ciclului de viață pentru alte sisteme în afară de unul sau câteva sisteme
esențiale pentru desfășurarea activității. Lipsa planurilor pe parcursul ciclului de
viață și a altor documente de planificare în cadrul multor agenții, precum și
deficiențele de la nivelul gestionării ciclului de viață efectiv realizate au însemnat
că nu se putea considera că, în general, agențiile ar fi dezvoltat o poziție
conștientă și explicită în ceea ce privește sistemele lor IT.

o

Potrivit evaluării instituției supreme de audit din Suedia, nici ministerele implicate
și, prin urmare, nici guvernul nu dețineau suficiente cunoștințe privind incidența și
consecințele sistemelor IT depășite.

Concluzia generală a fost că, la momentul auditului, majoritatea agențiilor nu reușiseră
cu adevărat să gestioneze într-o manieră eficace problemele implicate de sisteme IT
depășite. Instituția supremă de audit din Suedia a considerat că problema era atât de
gravă și de generalizată încât constituia un obstacol în calea continuării digitalizării
eficiente a administrației statului. De asemenea, auditul a arătat că guvernului îi
lipseau informații privind existența și consecințele problemelor legate de sistemele IT
depășite. În plus, guvernul nu luase nicio măsură pentru a aborda într-o manieră mai
directă problema reprezentată de sistemele IT depășite. Prin urmare, instituția
supremă de audit din Suedia a apreciat că nu se putea considera că guvernul luase
măsuri suficiente pentru a se asigura că problemele au fost reduse sau eliminate.
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Rapoarte suplimentare în domeniu
Titlul raportului:

Facilitarea demarării unei întreprinderi – eforturile guvernului
de a promova un proces digital

Adresa la care se găsește raportul:
Sinteza raportului (în limba engleză)
Raportul (în limba suedeză)
Data publicării:

2019

Titlul raportului:

Digitalizarea administrației publice – o administrație mai
simplă, mai transparentă și mai eficace (RiR 2016:14)

Adresa la care se găsește raportul:
Sinteza raportului (în limba engleză)
Raportul (în limba suedeză)
Data publicării:

2016

Titlul raportului:

Activitatea de asigurare a securității informațiilor în cadrul
a nouă agenții (RiR 2016:8)

Adresa la care se găsește raportul:
Sinteza raportului (în limba engleză)
Raportul (în limba suedeză)
Data publicării:

2016

Titlul raportului:

Criminalitatea informatică – poliția și organele de urmărire
penală ar putea fi mai eficiente (RiR 2015:21)

Adresa la care se găsește raportul:
Sinteza raportului (în limba engleză)
Raportul (în limba suedeză)
Data publicării:

2015
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Uniunea Europeană
Curtea de Conturi Europeană

Document de informare: Provocări pentru o politică eficace a
UE în domeniul securității cibernetice
Data publicării:

2018

Adresa la care se găsește raportul:

Raportul (disponibil în 23 de limbi)

Tipul de audit și perioada auditată
Tipul de audit:

Evaluare a politicilor

Perioada auditată:

aprilie-septembrie 2018

Rezumatul raportului
Subiectul evaluării
Obiectivul acestui document de informare, care nu este un raport de audit, a fost 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 cibernetică, apărarea cibernetică și dezinformarea.
Analiza Curții s-a bazat 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 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.
Nu există o definiție standard a securității cibernetice. 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.
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Securitatea cibernetică implică prevenirea și 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.
Piatra de temelie a politicii UE în materie este Strategia de securitate cibernetică din
2013. 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 capacităților 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 ale UE.

Constatări
Din cauza lipsei de date fiabile, a fost dificil să se estimeze impactul unei pregătiri
necorespunzătoare pentru atacuri cibernetice. Impactul economic al criminalității
cibernetice a crescut de cinci ori între 2013 și 2017, afectând atât guverne, cât și
întreprinderi, 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. Deși 80 % dintre întreprinderile din UE s-au
confruntat cu cel puțin un incident de securitate cibernetică în 2016, 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 aceasta, iar 60 % nu au estimat niciodată pierderile financiare
potențiale. Conform unui studiu la nivel mondial, o treime din organizații ar prefera să
plătească răscumpărarea cerută de un hacker decât să investească în securitatea
informațiilor.
Constatările Curții au fost următoarele:
o

Ecosistemul cibernetic al UE este complex și structurat pe mai multe niveluri,
implicând numeroase părți interesate. Reunirea tuturor componentelor sale
disparate este o provocare considerabilă.
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o

Uniunea Europeană își propune 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. 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 an. Comparativ, cheltuielile guvernului federal din SUA au fost bugetate la
aproximativ 21 de miliarde de dolari pentru anul 2019.

o

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 management eficace, procese solide și strategii aliniate la obiectivele
organizaționale.

o

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.

o

Elaborarea unui răspuns eficace la atacurile cibernetice este fundamentală pentru
a le stopa cât mai rapid posibil. Este deosebit de important ca sectoarele critice,
statele membre și instituțiile UE să poată reacționa rapid și în mod coordonat.
Detectarea timpurie este esențială în acest sens.

Recomandări
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. Continuă să existe unele lacune 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.
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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 specialiștilor.
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Acronime și abrevieri
AEA: Agenția Europeană de Apărare
CERS: Comitetul european pentru risc sistemic
CERT-UE: Centrul de răspuns la incidente de securitate cibernetică
CFM: cadru financiar multianual
COBIT: obiective de control în tehnologia informației și alte domenii similare
COVID-19: boala provocată de coronavirusul SARS-CoV-2
CSIRT: echipă de intervenție în caz de incidente de securitate informatică
DDoS: Distributed Denial of Services (blocarea accesului)
Directiva NIS: Directiva privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice
EC3: Centrul european de combatere a criminalității informatice din cadrul Europol
ENISA: Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică
EUROPOL: Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii
Fondurile ESI: fondurile structurale și de investiții europene
FSI-P: Fondul pentru securitate internă – Poliție
ISACA: Asociația de Audit și Control al Sistemelor Informatice
IT: tehnologia informației (Information Tehnology)
MERS: sindromul respirator din Orientul Mijlociu
MIE: Mecanismul pentru interconectarea Europei
NATO: Organizația Tratatului Atlanticului de Nord
PESCO: Cadrul de cooperare structurată permanentă
PIB: produs intern brut
PPPc: parteneriat public-privat contractual
PSAC: politica de securitate și apărare comună

Acronime și abrevieri

RDP: Protocol desktop la distanță (Remote Desktop Protocol)
RGPD: Regulamentul general privind protecția datelor
SARS: sindrom respirator acut sever
SEAE: Serviciul European de Acțiune Externă
SUA: Statele Unite ale Americii
TIC: tehnologia informației și comunicațiilor
UE: Uniunea Europeană
URL: localizator uniform de resurse (adresă URL) (Uniform Resource Locator)
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Glosar
5G: standardul tehnologic de a cincea generație pentru rețelele celulare în bandă largă,

pe care întreprinderile de telefonie mobilă au început să îl folosească la nivel mondial
în 2019 și care urmează să înlocuiască rețelele 4G care asigură, în prezent,
conectivitatea celor mai multe telefoane mobile. Viteza mărită se obține parțial prin
folosirea unor unde radio de frecvență superioară rețelelor celulare anterioare.
Activ digital: orice există în format digital, deținut de o persoană sau de o societate

comercială, căruia îi este asociat un drept de utilizare (de exemplu, imagini, fotografii,
materiale video, fișiere care conțin text etc.).
Adware: software rău-intenționat care afișează bannere publicitare sau ferestre pop-up

ce includ coduri informatice pentru urmărirea comportamentului online al victimelor.
Amenințare cibernetică: o acțiune rău-intenționată care își propune să deterioreze date,

să fure date sau să perturbe viața digitală în general.
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.
Amenințare persistentă avansată: un atac prin care un utilizator neautorizat obține acces

la un sistem sau la o rețea și rămâne acolo o perioadă îndelungată, fără a fi detectat.
Deosebit de periculoase pentru întreprinderi, întrucât hackerii au în permanență acces
la date sensibile ale acestora, deși, în general, nu afectează rețelele întreprinderii sau
echipamentele locale. Scopul este furtul de date.
Apărare 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 ale unui sistem informatic prin spațiul cibernetic.
Atacuri online: utilizatorii au încredere că datele cu caracter personal sensibile pe care

le divulgă pe site-ul web vor fi păstrate în siguranță și cu respectarea confidențialității.
În urma unei intruziuni (atac), datele privind cardul de credit, securitatea socială sau
situația medicală pot fi făcute publice, ceea ce poate avea consecințe grave.
Bitcoin: o monedă digitală sau virtuală creată în 2009, care folosește tehnologia peer-

to-peer pentru a facilita plățile instant.
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Calcul de înaltă performanță: capacitatea de a prelucra date și de a efectua calcule

complexe la viteze mari.
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.
Corecție: introducerea unui set de modificări ale software-ului sau actualizarea,

repararea ori îmbunătățirea acestuia, inclusiv repararea vulnerabilităților de securitate.
Criminalitate 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
ură rasială online); și infracțiuni specifice computerelor și sistemelor informatice (de
exemplu, atacuri împotriva sistemelor informatice, atacuri de tip DDoS – de blocare
a accesului, programe malware sau ransomware).
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 biometrice: date fizice (amprente digitale, retina) sau calcule comportamentale

legate de caracteristici umane. În informatică, autentificarea se folosește ca formă de
identificare și de control al accesului.
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).
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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.
Digitalizare: procesul de transformare a informațiilor în format digital, unde acestea

sunt organizate sub formă de biți. Rezultatul este reprezentarea unui obiect, a unei
imagini, a unui sunet, a unui document sau a unui semnal prin generarea unei serii de
numere care descriu un set discret de puncte sau eșantioane.
Diplomație cibernetică: utilizarea resurselor diplomatice și îndeplinirea funcțiilor

diplomatice pentru protejarea intereselor naționale în raport cu spațiul cibernetic. Este
asigurată integral sau parțial de către diplomați, care se reunesc în formate bilaterale
(precum dialogul SUA-China) sau în cadrul unor foruri multilaterale (precum ONU). În
afara atribuțiilor tradiționale ale diplomației, în acest caz diplomații interacționează, de
asemenea, cu diferiți actori nestatali, precum lideri ai unor companii de internet
(precum Facebook sau Google), antreprenori din domeniul tehnologiei sau organizații
ale societății civile. De asemenea, diplomația poate însemna capacitarea vocilor
oprimate din alte țări prin intermediul tehnologiei.
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.
Ecosistem 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.
Furnizor de servicii digitale: orice persoană care prestează unul sau mai multe dintre

următoarele trei tipuri de servicii digitale – piață online, motoare de căutare online,
servicii de cloud computing.
Hacker etic: o persoană (un expert în securitate informatică) care pătrunde într-o rețea

de computere cu scopul de a-i testa sau evalua securitatea, și nu cu intenții
răuvoitoare sau infracționale.
Hacker: o persoană care se folosește de competențele sale informatice și în domeniul

rețelelor sau de alte aptitudini pentru a obține acces neautorizat la date, la sisteme
informatice sau la rețele.
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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.
Infrastructură critică: resurse, servicii și facilități fizice a căror perturbare sau distrugere

ar avea un impact grav asupra funcționării economiei și a societății.
Infrastructură electorală: include sistemele informatice și bazele de date utilizate pentru

campanii electorale, informații sensibile privind candidații, înregistrarea alegătorilor și
sistemele de gestionare.
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.
Instalații de utilități publice: orice stâlp, turn, conductă subterană sau la suprafață, orice

altă structură de susținere și orice șanț, împreună cu accesoriile sale, care poate fi
utilizat(ă) pentru aprovizionarea sau distribuția de energie electrică, semnal de
telefonie, telegraf, semnal prin cablu sau servicii de semnalizare sau orice alte servicii
similare.
Integritate: protecția împotriva modificării sau a distrugerii necorespunzătoare

a informațiilor și garantarea autenticității acestora.
Inteligență artificială: simularea inteligenței umane în mașini programate să gândească

la fel ca oamenii și să le imite acțiunile; orice mașină care prezintă trăsături asociate
minții umane, precum învățarea și rezolvarea de probleme.
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.
Încălcare a securității datelor: comunicarea intenționată sau neintenționată a unor

informații securizate sau private/confidențiale către un mediu nesigur.
Operator de servicii esențiale: o entitate publică sau privată care furnizează un serviciu

esențial pentru susținerea activităților societale și economice de cea mai mare
importanță.
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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.
Platformă digitală: un mediu pentru interacțiuni între cel puțin două grupuri diferite –

unul fiind reprezentat, de regulă, de furnizori și celălalt de consumatori/utilizatori.
Poate fi vorba despre echipamentul hardware sau despre sistemul de operare, chiar
despre un browser și despre interfețele de programare a aplicațiilor asociate sau
despre alt software de bază, atât timp cât codul programului se execută prin acest
element.
Prelucrarea datelor: efectuarea de operațiuni asupra datelor, în special de către un

computer, pentru a extrage, a transforma sau a clasifica informații.
Program malware: software rău-intenționat. Un program informatic destinat să afecteze

un computer, un server sau o rețea.
Protocol desktop la distanță (remote desktop protocol): un standard tehnic (stabilit de

Microsoft) pentru utilizarea de la distanță a unui computer. Utilizatorii acestui protocol
își pot accesa computerul, pot deschide și edita fișiere și pot folosi aplicații ca și cum sar afla la computerul lor.
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.
Sabotaj: o acțiune de distrugere, deteriorare sau obstrucționare intenționată, în special

în scopuri politice sau militare.
Securitatea (protecția) 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.
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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.
Sistem informatic critic: orice sistem informatic, existent sau preconizat, considerat

esențial pentru funcționarea eficientă și eficace a organizației.
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.
Spionaj cibernetic: acțiunea sau practica de a obține secrete și informații fără

permisiunea sau cunoștința posesorului informației, de la persoane, concurenți, rivali,
grupuri, guverne și inamici, în vederea obținerii unor avantaje personale, economice,
politice sau militare, folosind internetul, rețele sau computere individuale.
Spyware: un program software cu comportament rău-intenționat, care își propune să

colecteze informații despre o persoană sau o organizație și să transmită aceste
informații unei alte entități într-o manieră ce dăunează utilizatorului, de exemplu,
încălcându-i dreptul la viață privată sau punând în pericol securitatea dispozitivului
acestuia.
Troian: un tip de cod sau software dăunător care pare legitim, dar care poate prelua

controlul asupra unui computer. Un troian este conceput pentru a deteriora,
a perturba, a fura sau, în general, a întreprinde alte acțiuni dăunătoare asupra unor
date sau a unei rețele.
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.
Viermi informatici: un vierme informatic este un program malware de sine stătător,

care se reproduce pentru a se răspândi pe alte computere. Deseori, acesta folosește
o rețea informatică pentru a se răspândi, exploatând breșele de securitate ale
computerului vizat, pentru a-l accesa.

Contactați UE
În persoană
În întreaga Uniune Europeană există sute de centre de informare Europe Direct. Puteți găsi adresa centrului cel mai
apropiat de dumneavoastră la: https://europa.eu/european-union/contact_ro
La telefon sau prin e-mail
Europe Direct este un serviciu care vă oferă răspunsuri la întrebările privind Uniunea Europeană. Puteți accesa acest
serviciu:
— apelând numărul gratuit 00 800 6 7 8 9 10 11 (unii operatori pot taxa aceste apeluri);
— apelând numărul standard: +32 22999696; sau
— prin e-mail, la: https://europa.eu/european-union/contact_ro

Găsiți informații despre UE
Online
Informații despre Uniunea Europeană în toate limbile oficiale ale UE sunt disponibile pe site-ul Europa, la:
https://europa.eu/european-union/index_ro
Publicații ale UE
Puteți descărca sau comanda publicații ale UE gratuite și contra cost la adresa:
https://publications.europa.eu/ro/publications. Mai multe exemplare ale publicațiilor gratuite pot fi obținute contactând
Europe Direct sau centrul dumneavoastră local de informare (a se vedea https://europa.eu/european-union/contact_ro).
Dreptul UE și documente conexe
Pentru accesul la informații juridice din UE, inclusiv la ansamblul legislației UE începând din 1952 în toate versiunile
lingvistice oficiale, accesați site-ul EUR-Lex, la: https://eur-lex.europa.eu
Datele deschise ale UE
Portalul de date deschise al UE (http://data.europa.eu/euodp/ro) oferă acces la seturi de date din UE. Datele pot fi
descărcate și reutilizate gratuit, atât în scopuri comerciale, cât și necomerciale.

