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3. Date de identificare: JOIN(2017)450 
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5. Evoluții: în Parlamentul European, comisia sesizată pe fond este Comisia pentru piață internă 

și protecția consumatorului; comisiile sesizate pentru aviz sunt: Comisia pentru afaceri externe, 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie și Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri 

interne.  

 La 29 septembrie 2017, la Tallinn (Estonia) a avut loc reuniunea la nivel înalt pe teme digitale, 

ocazie cu care au fost dezbătute chestiuni legate de securitatea cibernetică.  

 La 24.10.2017, Consiliul Transporturi, Telecomunicații și Energie a desfășurat, între altele, o 

dezbatere de orientare privind securitatea cibernetică, în special în ceea ce privește pachetul de 

reformă în materie de securitate cibernetică propus de Comisia Europeană la 13 septembrie 

2017. 

 La 20 noiembrie 2017, Consiliul afaceri generale va adopta concluzii cu privire la 

comunicarea JOIN(2017)450.  

 

I. PREZENTAREA COMUNICĂRII - JOIN(2017)450 

La 7 februarie 2013, Comisia Europeană dădea publicității comunicarea cu titlul Strategia de securitate 

cibernetică a Uniunii Europene: un spațiu cibernetic deschis, sigur și securizat [JOIN(2013)1]. În 

cadrul acesteia se arăta că incidentele de securitate cibernetică cresc într-un ritm alarmant, putând 

perturba furnizarea unor servicii esențiale, precum aprovizionarea cu apă sau energie electrică, asistența 

medicală sau serviciile de telefonie mobilă. Amenințările pot veni din surse diverse: atacurile criminale, 

teroriste, motivate politic sau comanditate de stat, precum și catastrofele naturale sau greșelile 

neintenționate.  

Având în vedere cele de mai sus, dar și faptul că între 2013 – 2017 criminalitatea cibernetică a crescut 

de cinci ori, putând să mai crească încă de patru ori până în 2019, proporțional cu transformarea digitală 

preconizată, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant propun o serie de măsuri în vederea consolidării 

rezistenței cetățenilor, întreprinderilor și instituțiilor publice la  atacurile cibernetice.  

Aceste măsuri vizează: consolidarea Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a 

Informațiilor (ENISA), instituirea unui cadru de certificare în materie de securitate cibernetică la 

nivelul UE, elaborarea unui plan de acțiune care să asigure un răspuns eficace la un incident 

cibernetic la scară largă, precum și crearea unui centru european de cercetare și de competențe în 

materie de securitate cibernetică.   

Propunerile prezentate la 13 septembrie a.c. cuprind totodată o nouă directivă privind combaterea 

fraudei și contrafacerii mijloacelor de plată, altele decât numerarul, precum și măsuri de 

consolidare a cooperării internaționale în materie de securitate cibernetică.  

https://www.eu2017.ee/political-meetings/tallinn-digital-summit
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/tte/2017/10/24/
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/JOIN20130001.do
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Acest vast pachet de măsuri se bazează așadar atât pe instrumentele existente, dar și pe inițiative noi și 

vizează trei obiective majore: 

 consolidarea rezilienței cibernetice și a capacității de reacție a UE în materia securității 

cibernetice; 

 instituirea unei represiuni eficace prin dreptul penal; 

 consolidarea stabilității cibernetice la scară mondială grație cooperării internaționale.  

 

1. CONSOLIDAREA REZILIENȚEI UE LA ATACURILE CIBERNETICE 

Ce își propune Uniunea Europeană? 

o reformarea ENISA în sensul consolidării competențelor și permanentizării mandatului; 

o instituirea unui cadru de certificare în materie de securitate cibernetică la nivelul UE, care ar 

reduce costurile administrative și financiare pentru întreprinderi și ar consolida încrederea 

consumatorilor în securitatea produselor și serviciilor cumpărate sau utilizate; 

o includerea securității cibernetice în politica privind comerțul și investițiile; 

o completarea Directivei (UE) 2016/1148 sub aspectul fluxului de informații; 

o integrarea aspectelor cibernetice în mecanismele UE existente de gestionare a crizelor; 

o să lanseze un fond de răspuns la situații de urgență legate de securitatea cibernetică; 

o crearea în 2018 a unui centru european de competențe și de cercetare în materie de securitate 

cibernetică și extinderea ulterioară a acestuia cu o dimensiune de apărare cibernetică, cu respectarea 

deplină a dispozițiilor tratatului referitoare la politica comună de securitate și apărare; 

o să creeze un portal unic care să ofere consultanță utilizatorilor cu privire la prevenirea și 

detectarea programelor rău-intenționate și linkuri către mecanisme de raportare; 

 

Ce ar trebui să facă statele membre?  
o să pună în aplicare pe deplin 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, până în mai 2018; 

o să faciliteze schimbul de informații cu organismele și agențiile UE în vederea unui răspuns rapid 

în caz de incidente de securitate cibernetică; 

o să creeze condiții pentru divulgarea coordonată a vulnerabilităților din produsele și serviciile 

existente; 

o să susțină formarea periodică a unui forțe de muncă din domeniul cibernetic, cursuri de formare 

suplimentare în materie de securitate cibernetică pentru toți specialiștii din domeniul TIC; să instituie 

programe de ucenicie în domeniul securității cibernetice pentru IMM-uri; 

o să maximizeze disponibilitatea instrumentelor de securitate cibernetică pentru întreprinderi și 

persoane; 

o să accelereze utilizarea instrumentelor mai sigure din punct de vedere cibernetic în dezvoltarea 

guvernării electronice. 

 

2. ELABORAREA UNOR MĂSURI EFICACE DE DESCURAJARE A ATACURILOR 

CIBERNETICE LA NIVELUL UE 

 

Ce își propune Uniunea Europeană? 

o să încurajeze adoptarea noului protocol (IPv6), întrucât acesta permite alocarea unui singur 

utilizator pe adresă IP, aducând astfel beneficii clare pentru autoritățile de aplicare a legii și 

anchetele în materie de securitate cibernetică; 

o să prezinte propuneri pentru a facilita accesul transfrontalier la probele electronice; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016L1148
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016L1148
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o să cerceteze posibilitatea extinderii Convenției de la Budapesta privind criminalitatea 

cibernetică cu un protocol privind accesul transfrontalier la probele electronice; 

o să prezinte o propunere de directivă privind combaterea fraudei și a falsificării altor modalități de 

plată decât numerarul; 

o să aloce un fond de 10,5 milioane EUR pentru combaterea criminalității cibernetice, în special în 

cadrul programului Fondul pentru securitate internă - Poliție; 

o să instituie până în 2018, împreună cu statele membre, o platformă de educație și formare în 

domeniul apărării cibernetice pentru a aborda lacunele actuale în materie de competențe în 

domeniul apărării cibernetice. 

 

Ce ar trebui să facă statele membre?  
 

o să pună în aplicare pe deplin Directiva 2013/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 

12 august 2013 privind atacurile împotriva sistemelor informatice; 

o să stabilească standarde comune în materie de criminalistică; 

o să elaboreze legislații naționale corespunzătoare și să continue cooperarea în cadrul internațional 

existent; 

o să faciliteze cooperarea dintre sectorul public și cel privat împotriva criminalității cibernetice; 

o să utilizeze inițiativele de „cooperare structurată permanentă” (PESCO) și Fondul european de 

apărare pentru a sprijini dezvoltarea de proiecte în domeniul apărării împotriva criminalității 

cibernetice.  

 

3. CONSOLIDAREA COOPERĂRII LA NIVEL INTERNAȚIONAL ÎN DOMENIUL 

SECURITĂȚII CIBERNETICE 

 

Ce își propune Uniunea Europeană? 

o să acorde prioritate instituirii unui cadru strategic pentru prevenirea conflictelor și asigurarea 

stabilității în spațiul cibernetic în cadrul angajamentelor sale bilaterale, multilaterale și regionale; 

o să promoveze poziția conform căreia dreptul internațional, în special Carta Organizației 

Națiunilor Unite, se aplică spațiului cibernetic; 

o să promoveze la nivel bilateral dialogurile privind securitatea cibernetică; 

o să acorde prioritate aspectelor ce țin de securitatea internațională în spațiul cibernetic în 

angajamentele sale internaționale ; 

o să continue promovarea unui model de consolidare a capacității cibernetice bazate pe drepturi, în 

conformitate cu abordarea Digital4Development; 

o    să aprofundeze cooperarea dintre UE și NATO privind securitatea cibernetică, amenințările 

hibride și apărarea. 

 

Ce ar trebui să facă statele membre?  
 

o să contribuie la instituirea unei rețele de consolidare a capacității cibernetice a UE, care să 

reunească SEAE, autoritățile din domeniul cibernetic ale statelor membre, agențiile UE, serviciile 

Comisiei, mediul academic și societatea civilă. 

 

II. Reuniunea la nivel înalt pe teme digitale de la Tallinn, din 29 septembrie 2017 

Cu acest prilej, premierul Estoniei a arătat că Uniunea Europeană ar trebui să devină lider în securitate 

cibernetică până în 2025, în vederea asigurării încrederii și protecției cetățenilor, consumatorilor și 

întreprinderilor în mediul online. În special, acesta a pus accent pe: 

- asigurarea integrității societăților democratice și libere în era digitală, prin ocrotirea drepturilor 

constituționale, a libertății și securității în mediul online, precum și a integrității și legitimității 

proceselor democratice, în special în cadrul alegerilor; 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170489.do
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:218:0008:0014:RO:PDF
https://ec.europa.eu/europeaid/digital4development-mainstreaming-digital-technologies-and-services-eu-development-policy_en
https://www.eu2017.ee/political-meetings/tallinn-digital-summit
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- nevoia unei abordări europene comune privind securitatea cibernetică, Europa trebuind să 

funcționeze ca un singur spațiu cibernetic și ca unică piață de securitate cibernetică; 

- nevoia instituirii unor campanii de educare și conștientizare care să promoveze o bună „igienă” 

cibernetică în întreaga Europă;  

- asigurarea, alături de sectorul privat, a unui înalt nivel de reziliență în infrastructurile digitale, 

industrii și servicii; 

- combaterea cu fermitate a conținutului online ilegal. 

 

III. Consiliul European din 19 octombrie 2017 a stabilit, printre altele, că „lumea digitală are 

nevoie de încredere, iar încrederea poate fi dobândită numai dacă garantăm o securitate de la momentul 

conceperii mai proactivă în toate politicile digitale, dacă oferim o certificare corespunzătoare a 

securității pentru produse și servicii și dacă ne sporim capacitatea de a preveni, descuraja și depista 

atacurile cibernetice și de a reacționa în privința acestora. În acest scop, propunerile Comisiei privind 

securitatea cibernetică ar trebui elaborate într-un mod holistic, transmise în timp util și examinate fără 

întârziere, pe baza unui plan de acțiune care urmează să fie stabilit de către Consiliu”.  

 

IV. Consiliul Transporturi, Telecomunicații și Energie din 24 octombrie 2017 

Consiliul a desfășurat o dezbatere de orientare cu privire la răspunsul Uniunii Europene la problemele 

grave legate de securitatea cibernetică. Lucrările în acest domeniu s-au concentrat asupra întregului 

pachet de măsuri prezentat de Comisie în septembrie a.c.  

În cadrul dezbaterilor, statele membre au salutat în general întregul pachet. Acestea au subliniat în 

principal rolul semnificativ al punerii în aplicare la timp a directivei privind securitatea rețelelor și a 

sistemelor informatice, adoptată în iulie 2016.  

Cu privire la noile propuneri, mai multe delegații au reliefat importanța consolidării ENISA, dar cu 

respectarea principiului subsidiarității. De asemenea, acestea au fost în favoarea schemei de certificare 

voluntară, în timp ce alte state membre au arătat că aceasta nu ar trebui să împiedice inovația.  

Pe de altă parte, un mare număr de miniștri au solicitat alocarea de resurse suplimentare pentru 

securitatea cibernetică.  

La solicitarea Consiliului European, președinția estoniană, împreună cu viitoarele președinții bulgară și 

austriacă, va elabora un plan de acțiune pentru punerea în aplicare a pachetului privind securitatea 

cibernetică. Ideea unei monitorizări periodice a fost susținută de majoritatea statelor membre.  

 

LINKURI UTILE: 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity 

https://www.enisa.europa.eu/about-enisa 

https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit 

http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/tte/2017/10/24/ 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14-2017-INIT/ro/pdf  

 

 

Mihaela Banu 

                                                                                                                                         27 octombrie 2017 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14-2017-INIT/ro/pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/tte/2017/10/24/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity
https://www.enisa.europa.eu/about-enisa
https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/tte/2017/10/24/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14-2017-INIT/ro/pdf

