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GLOSAR 

Termen Denumire Definiție/ Descriere 
ANCOM Autoritatea Națională 

pentru Administrare și 
Reglementare în 
Comunicații 

 

backdoor  Este un tip de malware creat pentru 
a ocoli sistemele de securitate/ 
autentificare ale unui computer. 

bit/ biți Prescurtare de la 
binary digit 

Cea mai mică unitate de măsură a 
datelor electronice care conține 
valoarea binară 0 sau 1. Un byte 
conține 8 biți. 

botnet  Un grup de computere infectate cu 
malware ce pot fi controlate de la 
distanță. 

browser  Aplicație utilizată pentru a accesa și 
vizualiza site-uri. 

BSA | The 
software 
Alliance 

 BSA este susținătorul industriei 
software la nivel mondial înainte de 
guverne și pe piața internațională. 

CCDCOE NATO Cooperative 
Cyber Defence Centre 
of Excellence 

CCDCOE este o facilitate NATO 
acreditată pe zona de cercetare și 
instruire care se ocupă de educație, 
consultanță, lecții învățate, cercetare 
și dezvoltare în domeniul securității 
cibernetice. 

CCR Curtea Constituțională 
a României 

 

CCRA Common Criteria 
Recognition 
Arrangement 

 

CERT Computer Emergency 
Response Teams 

 

CERT-RO Centrul Național de 
Răspuns la Incidente 
de Securitate 
Cibernetică 

 

cip/ cipuri Circuit integrat Dispozitiv electronic alcătuit din 
mai multe componente electrice și 
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electronice interconectate, pasive și 
active. 

CIRST Computer Security 
Incident Response 
Team 

 

controller  O bucată de hardware care se 
comportă ca o interfață între placa de 
bază și celelalte componente ale 
computerului. 

computer  Echipament programabil care poate 
executa un set de instrucțiuni 
complexe și poate răspunde la noi 
instrucțiuni. 

CSAȚ Consiliu Suprem de 
Apărare a Țării 

 

EFMS European Forum for 
Member States 

EFMS oferă o platformă care 
întreține schimbul de bune practici, 
informații și expertiză între statele 
membre pe problematici de politică 
publică relevante pentru securitate și 
reziliență în contextul CIIP – 
conform Strategiei de securitate a 
UE. 

EGC European Government 
CERTs Group 

Reprezintă o asociere informală a 
CERT-urilor guvernamentale din 
Europa. Membrii acestui grup 
cooperează pe problematici de 
răspuns în caz de incident prin 
construirea în jurul unei încrederi și 
înțelegeri mutuale datorate 
similitudinilor în seturile de 
probleme. 

email  Mesaj transmis prin intermediul 
poștei electronice. 

ENISA European Union 
Agency for Network 
and Information 
Security 

ENISA este un centru de expertiză în 
domeniul securității cibernetice în 
Europa, înființat la 10 martie 2004 
prin Regulamentul nr. 460/2004 al 
Parlamentului și Consiliului 
European. 

firmware  Microprograme elementare, stocate 
în memoria permanentă a 
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computerului, care oferă 
instrucțiunile necesare unui 
dispozitiv hardware să comunice cu 
alte componente hardware. 

FIRST Forum for Incident 
Response and Security 
Teams 

Organizație principală și lider 
recunoscut la nivel mondial în 
răspunsul în caz de incident care 
reunește echipe de răspuns în caz de 
incident IT guvernamentale, 
comerciale și ale instituțiilor de 
învățământ. 

GEANT  GEANT este o organizație care 
acționează împreună cu și pentru 
membrii săi într-o rețea de cercetare 
și educație globală. Interconectează 
rețelele naționale și de educație 
(NREN) a 10.000 de instituții din 
Europa. 

hacker  Persoană care încearcă să obțină, în 
mod ilegal, acces neautorizat la 
datele unui sistem. 

hacktivism  Acțiuni derulate în spațiul cibernetic 
în scopul promovării și susținerii 
unor ideologii, păreri, politici. 

hardware  Structura fizică a echipamentelor. 
HTTP Hypertext Transfer 

Protocol 
Protocol utilizat pentru transferarea 
datelor pe web. 

IC Infrastructuri Critice  
ICE Infrastructuri Critice 

Europene 
 

ICC Infrastructuri 
Cibernetice Critice 

 

ICN Infrastructuri Critice 
Naționale 

 

Internet  Rețeaua globală care conectează 
computere din întreaga lume. 

IoT Internet of Things  
IT Tehnologia 

Informației 
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ITU International 
Telecommunication 
Union 

ITU este agenția specializată a 
Națiunilor Unite pentru tehnologia 
informației și comunicațiilor. Alocă 
spectrul radio la nivel global, 
dezvoltă standarde tehnice care 
permit rețelelor și tehnologiilor 
asemănătoare să se interconecteze și 
depune eforturi pentru a îmbunătăți 
accesul la TIC pentru comunitățile 
deservite din întreaga lume. 

ITU 
IMPACT 

International 
Multilateral 
Partnership Against 
Cyber Threats 

IMPACT este un partener cheie al 
ITU care contribuie la asigurarea 
securității spațiului cibernetic. Fiind 
primul parteneriat public-privat 
împotriva amenințărilor cibernetice 
ITU IMPACT deservește o 
platformă globală apolitică care 
reunește guvernele din întreaga 
lume, industria, mediul academic, 
organizațiile internaționale și think 
tank-urile pentru a îmbunătăți 
capabilitățile comunității globale în 
ceea ce privește gestionarea 
amenințărilor cibernetice. 

IWWN International Watch 
and Warning Network 
 

IWWN a fost înființată în anul 2004 
pentru a întreține colaborarea 
internațională în ceea ce privește 
amenințările, vulnerabilitățile și 
atacurile cibernetice. Oferă un 
mecanism de partajare a informației 
care ajută la construcția unei situații 
globale și a unor mecanisme de 
răspuns la incident. 

laptop  Computer portabil. 
link  Adresă la care pot fi accesate resurse 

Internet. 
MAE Ministerul Afacerilor 

Externe 
 

MAI Ministerul Afacerilor 
Interne 
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malware  Program software creat cu scopul de 
a aduce prejudicii sistemului pe care 
este instalat. 

MAP Ministerul Apărării 
Naționale 

 

MCSI Ministerul 
Comunicațiilor și 
pentru Societatea 
Informațională 

 

NATO North Atlantic Treaty 
Organization 

 

NIS Network Information 
Security 

 

OECD The Organisation for 
Economic Co-
operation and 
Development 

Misiunea OECD este de a promova 
politici care îmbunătățesc condiția 
economică și socială a oamenilor din 
jurul lumii. A fost înființată în anul 
1948 sub denumirea de 
Organisation for European 

Economic Co-opertion/ OEEC, 

pentru a ajuta la administrarea 
planului Marshall  pentru 
reconstrucția Europei după cel de-al 
Doilea Război Mondial, în 1961 
reformându-se sub denumirea de 
OCDE, fiind extinsă și pentru state 
din afara Europei. 

online  Conectat la Internet. 
ONU Organizația Națiunilor 

Unite 
ONU este cea mai importantă 
organizație internațională, înființată 
în anul 1945, formată, în prezent din 
193 de state membre. Întemeierea ei 
a constat în  semnarea, de către 
membrii fondatori, a Cărții 
Organizației Națiunilor Unite. 

ORNISS Oficiul Registrului 
Național al 
Informațiilor Secrete 
de Stat 

 

OSCE Organization for 
Security and Co-
operation in Europe 

OSCE este o organizație 
internațională care are o abordare 
cuprinzătoare a securității, ce 
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cuprinde aspecte de politică-
militară, economice și de mediu, 
precum și umane. Toate cele 57 state 
participante beneficiază de un statut 
egal, iar deciziile sunt luate prin 
consens, dar din punct de vedere 
legal nu au caracter obligatoriu. 

PIC Protecția 
infrastructurilor critice 

 

PICC Protecția 
infrastructurilor 
cibernetice critice 

 

router  Dispozitiv hardware care conectează 
două sau mail multe rețele de 
computere, bazat pe comutarea de 
pachete. 

server  Un computer care oferă servicii altor 
computere conectate la el prin 
intermediul unei rețele. 

SIE Serviciul de Informații 
Externe 

 

site  Aplicație web ce poate fi accesată 
din Internet. 

software  Set de instrucțiuni necesar 
funcționării unei aplicații. 

SPP Serviciul de Pază și 
Protecție 

 

SRI Serviciul Român de 
Informații 

 

SUA Statele Unite ale 
Americii 

 

TIC Tehnologie 
Informației și 
Comunicațiilor 

 

UE Uniunea Europeană  
USB Universal Serial Bus Dispozitiv de stocare care include 

memorie flash. 
virus  Program software ce poate afecta 

buna funcționare a computerului. 
web  Resurse Internet ce pot fi accesate 

prin intermediul browserului. 
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INTRODUCERE 

Astăzi, trăim într-o lume din ce în ce mai interdependentă, iar 

acest lucru este, în mare parte, datorat evoluției TIC. Există numeroase 

beneficii ale acestei interdependențe, însă și multe dezavantaje, luând 

în considerare faptul că instituțiile publice și întreprinderile au devenit 

dependente aproape în întregime de sisteme IT. Prin urmare, 

guvernele din întreaga lume trebuie să fie pregătite pentru un nou set 

de provocări, în condițiile în care viața zilnică a fiecărui cetățean, 

economiile naționale, precum și securitatea națională a fiecărui stat 

depind de un spațiu cibernetic sigur și stabil. 

Fenomenul globalizării a determinat statele să renunțe la a 

exercita suveranitatea în mod absolut, îndreptându-se către acceptarea 

de alianțe sau a unei influențe din partea unor organisme regionale sau 

internaționale.  

În prezent, evoluțiile tehnologice oferă entităților sau țărilor mai 

puțin dezvoltate oportunitatea de a deveni actori de prim rang. Apariția 

acestor așa numiți actori non-statali, care au profitat de propagarea 

tehnologiilor de ultimă oră, și-au modificat metodele de acțiune și le-

au folosit în detrimentul intereselor de securitate, a condus la sporirea 

gradului de incertitudine.  

Costurile mai reduse pe care le presupune achiziționarea de 

sisteme informatice și posibilitatea înlocuirii avioanelor de luptă sau 

bateriilor de rachete cu un grup de informaticieni, în vederea 

exploatării de vulnerabilități, au contribuit la reconfigurarea mediului 

actual.  
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În acest context, criminalitatea informatică este o preocupare în 

creștere, traficul de ființe umane devine din ce în ce mai sofisticat, 

crima organizată transfrontalieră apare în noi forme și terorismul 

rămâne o amenințare la adresa securității. 

Evenimentele dramatice din SUA (11 septembrie 2001), 

precum și cele din Madrid (11 martie 2004) și Londra (iulie 2005), au 

confirmat faptul că societățile moderne au devenit vulnerabile în fața 

atacurilor teroriste și a amenințărilor asimetrice, care vizează, în 

special, siguranța persoanei și securitatea infrastructurilor esențiale 

pentru funcționarea societății în ansamblu. 

Discuția privind protecția ICN se concentrează tot mai mult pe 

dimensiunea cibernetică, având în vedere faptul că toate 

infrastructurile au fost afectate de revoluția informațională și includ 

componente informatice, în principal, pentru funcțiile de comandă și 

control.  

Protejarea ICC este un subiect care depășește cu mult domeniul 

tehnic, fiind o provocare majoră care ține de strategie și politică. Chiar 

dacă, per ansamblu, demersurile de reglementare sunt încă la început, 

cele mai multe state au reglementări juridice și tehnice pentru anumite 

sectoare. 

Evaluarea impactului care însoțește planul de acțiune privind 

PIC, precum și rapoartele și analizele elaborate de reprezentați ai 

sectorul public și privat evidențiază creșterea continuă a numărului, 

amplorii și impactului amenințărilor. Suntem în prezent martorii unei 

tendințe de a folosi TIC pentru supremație politică, economică și 

militară, inclusiv prin dezvoltarea unor capacități ofensive. 
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Amploarea acestor amenințări alarmează factorii de decizie ai 

statelor lumii atât prin implicațiile semnificative aduse sub aspectul 

pierderilor financiare, cât și, mai ales, prin atingerea adusă siguranței 

naționale. Începând cu virușii creați pentru amuzament, s-a ajuns la 

realizarea unor produse complexe, folosite pentru spionaj industrial. 

Chiar dacă au existat atacuri cibernetice anterioare, acestea au 

intrat în atenția opiniei publice în anul 2007, când a fost afectat un stat 

întreg, Estonia. Ministerele, băncile și numeroase companii au fost 

nevoite să își oprească activitatea.  

Evenimentele de securitate ce au urmat au condus la 

conștientizarea seriozității amenințărilor cibernetice. În timpul 

conflictului ruso-georgian din august 2008, au fost lansate atacuri 

masive asupra site-urilor și serverelor guvernamentale din Georgia, 

oferind termenului de război cibernetic o imagine reală. 

Atacurile cibernetice amintite mai sus, țintite asupra celor două 

state, au determinat o reevaluare a doctrinelor militare ale statelor 

membre NATO, securitatea cibernetică căpătând, astfel, o importantă 

strategică. 

Cu toate acestea, adevăratul început al războiului cibernetic 

poate fi datat în anul 2010, odată cu apariția primei arme cibernetice, 

virusul Stuxnet, proiectat să preia sub control și să saboteze subtil IC 

ale unui stat. 

Anii următori s-au remarcat prin descoperirea unui număr tot 

mai mare de agresiuni cibernetice persistente, cu impact semnificativ 

asupra securității naționale. 
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Potrivit rapoartelor elaborate de companiile care activează în 

domeniul asigurării securității sistemelor informatice, previziunile nu 

sunt deloc încurajatoare, preconizându-se creșterea complexității 

tehnologiilor utilizate, a numărului de dispozitive care se 

interconectează și a numărului de actori, cu motivații și scopuri 

diferite, gata să acționeze și să perturbe echilibru fragil al acestui 

mediu.  

Acest mediu dinamic și complex, în continuă evoluție și 

transformare este cel a cărui utilizare trebuie reglementată, fără însă a 

afectata drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, precum 

și posibilitățile enorme de dezvoltare. Nu este deloc o misiune ușoară 

și necesită eforturi susținute și perseverente din partea autorităților 

interesate, precum și o abordare plină de tact care să nu genereze 

reacții negative în rândul populației. 

Motivația și importanța cercetării 

Opțiunea pentru cercetarea în domeniul securității cibernetice 

rezidă, în principal, din necesitatea instituțiilor statului de a cunoaște 

în profunzime aceste elemente pentru a putea elabora reglementări 

care să sprijine prevenirea materializării amenințărilor cibernetice și 

implementarea măsurilor de răspuns în caz de incident informatic.  

Ipoteze de cercetare 

Ipoteza 1. Ritmul rapid de dezvoltare tehnologică, creșterea 

numărului și severității atacurilor cibernetice, corelate cu dificultatea 

proiectării normative și costurile ridicate ale implementării unor 

mecanisme de răspuns creează vulnerabilități majore pentru 

securitatea națională. 
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Ipoteza 2. Terminologia actuală în domeniul securității 

cibernetice, precum și nivelul diferit al măsurilor legislative 

implementate la nivelul statelor determină carențe semnificative în 

realizarea unei colaborări eficiente la nivel internațional.  

Ipoteza 3. Percepția asupra aspectelor referitoare la securitatea 

cibernetică reprezintă barometrul în funcție de care autoritățile își pot 

modela politicile în domeniu. 

Obiectivul principal al demersului constă în definirea și 

clarificarea terminologiei aferente mediului cibernetic, precum și 

identificarea unor bune practici în domeniul securității cibernetice care 

să sprijine autoritățile competente din România în procesul legislativ, 

în demersurile de diminuare a riscului de a fi supus unui atac cibernetic 

și în acțiunile de promovare și conștientizare a culturii de securitate. 

Obiective specifice 

OB1. Delimitarea conceptuală a noțiunilor aferente spațiului 

cibernetic și securității cibernetice. 

OB2. Stabilirea reperelor legislative care constituie o baza 

solidă în abordarea securității cibernetice.  

OB3. Identificarea bunelor practici în sfera măsurilor 

implementate pentru asigurarea securității cibernetice la nivelul statelor 

UE și analiza stadiului cadrului normativ intern. 

OB4. Evaluarea percepției utilizatorilor asupra aspectelor 

specifice securității cibernetice.  

Demersul științific s-a derulat în două mari etape de cercetare. 

Prima etapă, bazată, în principal, pe metoda exploratorie, a fost 

dedicată clarificărilor conceptuale într-un domeniu care a cunoscut o 
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dezvoltare exponențială în lipsa unei fundamentări teoretice, generând 

în literatura de specialitate o mulțime de abordări.  

Răspunzând la întrebarea ce este spațiul cibernetic? teza 

conține un capitol dedicat detalierii caracteristicilor, vulnerabilităților 

și amenințărilor acestuia, fiind ilustrată complexitatea evolutivă a 

elementelor componente. 

În acest context, securitatea cibernetică a devenit un subiect de 

interes aflat pe agenda autorităților statelor din întreaga lume, 

devenind dimensiunea cea mai dinamică și mai greu de gestionat a 

securității naționale. Securitatea cibernetică se întinde de la PIC, vitale 

pentru funcționarea în condiții de normalitate a societății moderne, 

până la protecția fiecărui computer personal. Au fost supuse atenției 

strategiile de securitate cibernetică, ca documente programatice ce 

facilitează definirea și implementarea politicilor în domeniu. 

Abordarea teoretică este completată de analiza modului în care 

au fost sistematizate la nivel internațional și la nivel european 

demersurile de abordare a aspectelor legate de securitatea cibernetică. 

Ulterior, cu caracter de noutate, am construit un tablou al „stării 

de securitate cibernetică” la nivelul statelor membre UE care au deja 

adoptate strategii de securitate cibernetică. Având în vedere scopul 

demersului nostru România a fost tratată într-un capitol separat, fiind 

analizate, într-o manieră pragmatică, măsurile implementate până în 

prezent în domeniul securității cibernetice. 

În cea de-a doua etapă a cercetării am folosit metoda anchetei 

sociologice pentru a determina percepția participanților la studiu 

asupra unor aspecte generale de securitate cibernetică ce au vizat 
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riscurile cibernetice, legislația în domeniul cibernetic și actorii care 

generează amenințări în spațiul cibernetic. 

În ciuda limitărilor importante ale unui astfel de studiu pilot, 

chestionarul are caracter de noutate, putând  fi considerat un punct de 

plecare a unei abordări complete care să permită autorităților 

competente să evidențieze caracteristici definitorii în funcție de care 

își pot adapta campaniile de conștientizare și modalitățile de 

prezentare a subiectelor aferente domeniului securității cibernetice.  

Referințele bibliografice studiate sunt lucrări de specialitate 

indexate în bazele de date internaționale ProQuest, CEEOL, EBSCO 

(accesate prin intermediul platformei GlobalNET a Centrului European 

de Studii de Securitate George C. Marshall) și reglementări, rapoarte, 

studii disponibile în Internet pe site-uri de specialitate. 

 

CAPITOLUL I - SPAȚIUL CIBERNETIC 

Definire conceptuală 

Noțiunea „spațiu cibernetic” a fost inventată în anul 1982 de 

William Gibson într-o scurtă poveste Burning Crome, conceptul fiind 

popularizat, doi ani mai târziu, în romanul său de debut Neuromancer. 

În viața de zi cu zi, termenul a intrat în anii 1990, odată cu apariția 

World Wide Web.  

Definirea spațiului cibernetic este o sarcină dificilă. Există 

numeroase definiții ale spațiului cibernetic care variază de la foarte 

complexe la mult prea simplificate.  

În anul 2005, Departamentului Apărării al SUA/ DoD a declarat 

spațiul cibernetic al cincilea domeniu de luptă alături de cel 
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terestru, maritim, aerian și spațial, fiind este cea mai nouă și 

importantă adăugire la bunurile comune globale. 

La fel ca și în cazul celorlalte bunuri comune, accesul 

nerestricționat nu poate fi îngrădit, spațiul cibernetic devenind un 

teatru de operații în curs de dezvoltare, care, fără îndoială, va fi 

contestat în conflictele viitoare. Exploatarea cu succes a acestui 

domeniu prin intermediul operațiunilor de război poate permite unui 

adversar să domine sau să dețină controlul asupra celorlalte bunuri 

comune globale. 

Spațiul cibernetic este corelat cu o serie de termeni înrudiți, 

precum cei de realitate virtuală, mediu online, spațiu digital, care, 

împreună, alcătuiesc un aparat conceptual destul de tânăr și disputat. 

Cercetarea a evidențiat faptul că, în timp, pe măsură ce fenomenul s-a 

dezvoltat în extensie, profunzime și nuanțe, a generat o multitudinea 

de perspective de analiză asupra definițiilor și teoriilor spațiului 

cibernetic.  

Diversitatea abordărilor în definirea termenului reprezintă 

principalul obstacol în crearea acordurilor comune între state cu 

privire la modul de colaborare în aspectele legale referitoare la spațiul 

cibernetic. În ciuda acestor abordări considerăm oportună definirea 

unui concept unitar care să aibă la bază aspectele comune.  

În prezent, spațiul cibernetic a devenit coloana vertebrală a ceea 

se numește Societatea Cunoașterii, concepută ca un mediu diferit, în 

care implementarea noutăților tehnologice trebuie să fie efectuată 

împreună cu noi soluții juridice pentru reglementarea efectelor 

negative ale impactului utilizării TIC. 
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Spațiul cibernetic a devenit un mediu global și omniprezent 

în care activează toată lumea, de la utilizatori la corporații și guverne, 

fiind din ce în ce mai dependent de conectivitate și acces rapid, „costul 

de intrare” fiind extrem de redus. 

Spațiul cibernetic este un domeniu creat prin interacțiunea a trei 

componente diferite: fizic (hardware), virtual (software și date) și 

cognitiv (persoane).  

Realitatea fizică/ hardware a spațiului cibernetic este formată 

din infrastructuri tehnologice de rețele interdependente care includ o 

multitudine de echipamente informatice1.  Componentă virtuală 

cuprinde software - sisteme de operare, aplicații, firmware, precum și 

date/ informații rezidente pe echipamentele hardware.  

Aspectul uman sau cognitiv este elementul final al spațiului 

cibernetic reprezentat de oamenii care interacționează cu mediul și 

între ei, orice persoană putând  fi reflexivă, multiplicativă sau 

anonimă. Utilizatorii mediului cibernetic pot fi actori statali sau non-

statali (cum ar fi utilizatori, hackeri, criminali sau teroriști).  

Spațiul cibernetic este singurul domeniu în care toate 

instrumentele puterii naționale - diplomatic, informațional, militar și 

economic - pot fi exercitate, simultan, prin manipularea datelor și 

echipamentelor de acces. Există o tendință pentru declanșarea 

                                           
1 de la routere, fibre optice și cabluri transatlantice, turnuri de telefon mobil și sateliți, la 
computere, telefoane inteligente și, în cele din urmă, orice dispozitiv care conține procesoare 
integrate, cum ar fi rețelele de energie electrică. 



 

20 

reacțiilor în lanț, chiar și la incidente modeste2, care poate modifica 

decisiv ecuațiile de putere și stabilitatea întregului mediu. 

În acest context, infracțiunea mai degrabă decât apărarea este 

dominantă în spațiul cibernetic. Apărarea sistemelor informatice și 

a rețelelor se bazează pe protocoale vulnerabile și arhitecturi deschise, 

iar filozofia de apărare dominantă se axează pe detectarea 

amenințărilor, nu pe eliminarea vulnerabilităților3. Atacurile 

cibernetice au loc cu o mare viteză, punând apărarea sub o imensă 

presiune.  

Cercetarea efectuată în cadrul prezentei teze de doctorat a 

evidențiat existența unei terminologii a conflictelor cibernetice fiind 

utilizați termeni precum hacktivism, vandalism cibernetic, 

criminalitate informatică, spionaj cibernetic, sabotaj cibernetic, 

terorism cibernetic și război cibernetic. 

Chiar dacă noțiunea de războiul cibernetic este destul de 

utilizată, semnificația acesteia este ambiguă şi controversată. 

Condițiile esențiale ale unui război sunt ca agresorul cibernetic să fie 

un actor statal și să existe pagube materiale/ victime, elemente greu de 

dovedit.  

Spațiul cibernetic reprezintă unul dintre cele mai complexe 

aspecte juridice ale zilei de astăzi, deoarece există mulți utilizatori, 

                                           
2„Comunitatea internațională trebuie să fie conștientă de faptul că o mică încăierare cibernetică 

ar putea fi precursorul unui conflict cibernetic major, care ar putea declanșa un angajament 

cinetic regional, care va avea repercusiuni internaționale”, John Bumgarner, Chief Technology 
Officer, US Cyber Consequences Unit, Jane’s Defence Weekly, 29 septembrie 2010. 
3 Richard A. Clarke & Robert K. Knake, Cyber War: The Next Threat to National Security and 

What to do About it, New York, Ecco, 2010, pp. 103-149 
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de la persoane fizice, organizații, companii private și instituții publice, 

iar activitatea lor online este reglementată prin legi cibernetice vagi și 

reglementări naționale. 

În Strategia de Securitate Cibernetică a României, spațiul 

cibernetic este „mediul virtual, generat de infrastructurile cibernetice, 

incluzând conținutul informațional procesat, stocat sau transmis, 

precum și acțiunile derulate de utilizatori în acesta”4. Considerăm că 

această definire nu surprinde partea hardware a spațiului 

cibernetic, adică echipamentele componente ale infrastructurilor 

cibernetice. 

Vulnerabilități ale spațiului cibernetic 

Vulnerabilitatea în spațiul cibernetic reprezintă „slăbiciune în 

proiectarea și implementarea infrastructurilor cibernetice sau a 

măsurilor de securitate aferente, care poate fi exploatată de către o 

amenințare”5. 

Aceste vulnerabilități pot fi de natură umană, tehnică sau 

procedurală, putând fi vulnerabilități de proiectare, de implementare 

sau de configurare. Cele mai multe vulnerabilități existente sunt 

introduse accidental din fazele de proiectare sau implementare ale 

sistemelor informatice.6  

Vulnerabilitățile software sunt defecte sau erori introduse în 

mod accidental sau deliberat în produsele software care, dacă sunt 

exploatate de către atacatori, pot denatura scopul inițial pentru care au 

                                           
4 Strategia de Securitate Cibernetică a României, p. 7, disponibil la https://cert.ro/ 
5 Strategia de Securitate Cibernetică a României, p.8  
6 Martin C. Libicki, Cyberdeterrence and Cyberwar, RAND, 2009 
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fost proiectate. Cele mai cunoscute astfel de vulnerabilități sunt erorile 

de programare, majoritatea fiind asociate unei modalități incorecte de 

a gestiona intrările furnizate de utilizator sistemului și putând fi evitate 

dacă cei care dezvoltă produsele software au în permanență în vedere 

eliminarea acestora.  

În timp ce cele mai multe eforturi de securitate informatică au 

fost concentrate pe software, manipularea de circuite hardware este o 

amenințare la fel de periculoasă. Recent, cercetătorii au publicat 

detalii  despre noi metode de a exploata vulnerabilități hardware 

cum ar fi rowhammer7 și BadUSB8. Astfel de probleme sunt greu de 

controlat, unele recomandări ale experților în securitate informatică 

neputând fi respectate datorită evoluțiilor tehnologice din ziua de 

astăzi.  

Vulnerabilitățile conexiunii între hardware și software 

reprezintă vulnerabilitățile firmware-ului care există în aproape orice 

dispozitiv9. Cercetările efectuate în domeniu au demonstrat 

posibilitatea exploatării unor asemenea vulnerabilități prin 

introducerea de malware, practic nedetectabil la nivelul sistemelor 

vizate.  

Contramăsurile pentru nesiguranța firmware-ului sunt, în mare 

parte, în mâinile producătorilor de hardware și cipuri care ar trebui să 

                                           
7 o problemă a memoriei DRAM care permite atacatorilor să obțină acces la nivel de jos la 
echipamentele țintă 
8 permite injectarea de malware prin controllerul dispozitivului USB 
9 pornind de la tastaturi USB, camere web, plăci grafice și de sunet şi terminând cu telefoane 
inteligente, televizoare inteligente, camere digitale și chiar baterii de laptop 



 

23 

ia în calcul introducerea unor facilități de securitate care să garanteze 

autenticitatea  firmware-ului. 

Vulnerabilitățile canalelor de comunicații între un sistem sau 

rețea și lumea exterioară pot fi utilizate de către un adversar în diferite 

moduri. Mai mult de 95% din traficul pe Internet, inclusiv financiar, 

comercial și alte tranzacții, circulă prin cabluri submarine 

internaționale a căror întrerupere ar închide rețeaua. Convergența de 

rețea şi consolidarea canalului  sunt două tendințe globale ale mediul 

TIC care, deși oferă o mai mare eficiență și servicii mai bune pentru 

utilizatori, cresc vulnerabilitățile și consecințele eșecurilor de 

securitate. 

Adesea, se spune că pericolul cel mai mare este reprezentat de 

persoanele din interior. Vulnerabilitățile utilizatorilor sistemului 

sunt reprezentate atât de gradul redus de conștientizare a riscurilor și 

amenințările spațiului cibernetic, cât și de lipsa cunoștințelor sau 

dezinteresul manifestate în activitățile zilnice. Mulți angajați cad 

pradă ingineriei sociale, platformele de socializare fiind mediu 

preferat al celor care desfășoară astfel de activități. 

Tendințele evolutive şi preocuparea precară pentru asigurarea 

securității acestora vor multiplica vulnerabilitățile noilor 

tehnologii10, determinând necesitatea intensificării procesului de 

cercetare pentru soluții adecvate. Dezvoltarea unor asemenea soluții 

va fi una dintre cele mai importante provocări pentru comunitățile de 

informatică și cercetare științifică. 

                                           
10 dispozitive mobile, cloud computing, big data, Internet of Things 
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Amenințări  cibernetice 

Amenințarea cibernetică reprezintă circumstanța sau 

evenimentul care constituie un pericol potențial la adresa securității 

cibernetice și se caracterizează prin asimetrie, dinamică accentuată, 

caracter global și diversitate.11 

Acțiunile ostile împotriva unui sistem informatic sau unei rețele 

de computere pot lua două forme: atac cibernetic și exploatare 

cibernetică.  

Atacul cibernetic reprezintă utilizarea de acțiuni deliberate de 

a modifica, întrerupe, înșela, degrada sau distruge sistemele și rețelele 

IT ale adversarului sau informațiile și programele rezidente sau care 

tranzitează aceste sisteme.  

Exploatarea cibernetică reprezintă utilizarea operațiunilor de 

a obține informații, de obicei, în clandestinitate și prin cea mai mică 

intervenție posibil. 

În literatura de specialitate aceste nuanțe conceptuale sunt mai 

rar folosite, termenul consacrat fiind cel de atac cibernetic. 

Clasificarea tipurilor de atac asupra unui sistem informatic și de 

comunicații sau a unei rețele de astfel de sisteme, precum și a 

incidentelor provocate este destul de dificilă și uneori relativă.  

În literatura de specialitate, există un număr de modele care 

descriu etapele unui atac cibernetic, exemplul cel mai popular fiind 

Cyber Kill Chain al lui Lockheed Martin care permite profesioniștilor 

                                           
11 Cod de bune practici pentru securitatea sistemelor informatice și de comunicații, p. 24, 
disponibil la https://cert.ro/ 
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în securitate cibernetică să remedieze proactiv și să diminueze efectele 

atacurilor avansate.  

Modelul este un proces de apărare bazat pe intelligence, care 

stabilește cele șapte faze pe care trebuie să le parcurgă adversarul 

pentru a-și îndeplini obiectivul de prelua controlul asupra sistemului 

sau de a obține informații valoroase. Astfel, etapele atacului sunt: 

recunoașterea – identificarea țintelor, înarmarea – prepararea 

operațiunii, livrarea – lansarea operațiunii, exploatarea – câștigarea 

accesului la sistemul victimei, instalarea – stabilirea conexiunii cu 

sistemul victimei, comanda și controlul/ C2 – controlul de la distanță 

a implanturilor, acțiunile propriu-zise în conformitate cu obiectivele 

– atingerea scopului misiunii. 

Chiar dacă adversarul poate fi oprit în oricare din fazele 

atacului, primele două etape sunt extrem de greu de detectat. Începând 

cu livrarea sunt din ce în ce mai multe oportunități de blocare a 

operațiunii. 

Unii autori utilizează o formă simplificată a Cyber Kill Chain, 

ilustrând patru stadii în derularea atacurilor cibernetice: studierea,  

livrarea, breșa și afectarea. 

Atribuirea unui atac cibernetic - determinarea sursei, locației și 

identității unui atacator - este extrem de dificilă deoarece creatorii 

Internetului nu au proiectat mijloace fiabile pentru urmărirea locației 

mesajului.  

Hackerii inteligenți se ascund în arhitectura-labirint de pe 

Internet, pot denatura adevărata origine a unui atac printr-o serie de 

computere compromise sau pot  lăsa „steaguri false” care 
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incriminează, în mod nevinovat, o altă entitate. Acest aspect sistemic 

al Internetului nu poate fi modificat, statele confruntându-se cu 

perspectiva de a pierde un conflict cibernetic fără a cunoaște 

identitatea adversarului.  

Evoluției malware-ului evidențiază clar faptul că nu mai putem 

vorbi de un simplu cod malware, ci de adevărate arme cibernetice pe 

care atacatorii le pot folosi pentru atingerea scopurilor. 

Chiar dacă nu există consens internațional în ceea ce privește 

definirea termenului de armă cibernetică, putem considera ca viabilă 

definiția propusă de Thomas Rid și Peter McBurney: „Un cod care 

este utilizat sau este proiectat pentru a fi utilizat cu scopul de a speria 

sau a cauza pagube fizice, funcționale sau mentale structurilor, 

sistemelor sau ființelor umane”12. 

Asemenea unei rachete, o armă cibernetică este formată din trei 

elemente de bază: un vehicul de livrare, un sistem de navigație – 

componenta cu ajutorul căreia se ajunge la țintă și încărcătura – 

componenta care produce vătămări.  

Spre deosebire de arme nucleare sau alte arme de distrugere în 

masă, armele cibernetice au devenit ușor de obținut și de utilizat, mult 

mai puternice și tot mai sofisticate, făcând din atacurile cibernetice o 

problemă globală foarte presantă datorită riscurilor și costurilor 

scăzute și ușurinței și eficienței în derulare.  

                                           
12 Thomas Rid & Peter McBurney (2012) Cyber-Weapons, The RUSI Journal,17:1, pp. 6-13, 
DOI: 10.1080/03071847.2012.664354 
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Sisteme, metode și tehnici de detectare și prevenire a atacurilor 

cibernetice 

Proliferarea rapidă a amenințărilor interne și externe împotriva 

sistemelor informatice îi obligă pe administratorii de sisteme să se 

gândească la Sisteme de Detectare a Intruziunilor/ IDS13 și Sisteme de 

Prevenire a Intruziunilor/ IPS14, concepute pentru a preveni 

tentativele de intruziune avansate în cadrul sistemelor. 

Un IDS monitorizează activitățile legate de rețea și procesele 

sistemului de operare pentru a detecta potențialele intruziuni și a le 

raporta administratorilor de sistem care au decid asupra acțiunilor ce 

pot fi întreprinse. După faza de identificare a unei intruziuni realizată 

de IDS, IPS încearcă să blocheze aceste activități.  

O altă tehnică de apărare cibernetică este reprezentată de 

utilizarea honeypot-urile. Termenul honeypot poate fi descris ca „o 

resursă generală de calcul, al cărei unic scop este de a fi probată, 

atacată, compromisă, utilizată sau accesată în orice mod 

neautorizat”15, în scopul de a colecta informații despre atac și atacator. 

Acesta a căpătat, în ultimii ani, o popularitate din ce în ce mai mare în 

rândul experților care se ocupă cu problemele de securitate 

cibernetică. 

Unul dintre principalele beneficii ale utilizării unui sistem 

honeypot este modificarea fazelor unui atac cibernetic. Această 

                                           
13 Intrusion Detection System 
14 Intrusion Prevention System 
15 ENISA, Proactive Detection of Security Incidents, Honeypots, 2012, disponibil la 
http://www.enisa.europa.eu/ 
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abordare poate fi folosită ca un sistem de avertizare timpurie, crescând 

astfel timpul pentru luarea măsurilor adecvate, avantajul față de 

sistemele IDS/ IPS fiind că atacurile nu au loc pe sistemele de 

producție, critice într-o organizație.  

Tehnica honeytoken este o altă abordare pentru a obține 

informații suplimentare despre atacatori și identitatea acestora. 

Honeytoken-ul nu este un sistem informatic, poate fi un mesaj de 

email, un fișier text, un site sau ceva util, care ar putea ajuta la 

dezvăluirea identității agresorilor.  

În zilele noastre, în care există numeroase atacuri care nu au 

ținte specifice, atacatorii, în special cei cu motivație financiară, fiind 

în căutarea unor „fructe agățătoare”,  care pot fi compromise fără prea 

mare efort, beneficiile utilizării sistemelor honeypot sunt evidente.  

 

CAPITOLUL II – SECURITATEA CIBERNETICĂ – O NOUĂ 

DIMENSIUNE A SECURITĂȚII NAȚIONALE 

Principii generale 

Securitatea cibernetică este o dimensiune a securității naționale, 

din perspectiva faptului că un atac generat prin intermediul 

computerului este din ce în ce mai ușor de efectuat în termeni de bani și 

logistică și vizează, în principal, sistemele a căror disfuncționalitate, 

chiar și temporară, ar avea efecte destabilizatoare asupra securității 

naționale. 

Provocările încorporate în acest concept se referă la gestionarea 

riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților prin dezvoltarea unor 
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strategii de securitate cuprinzătoare și a unor planuri concrete de 

implementare.  

Securitatea cibernetică reprezintă „starea de normalitate 

rezultată în urma aplicării unui ansamblu de măsuri proactive și 

reactive prin care se asigură confidențialitatea, integritatea, 

disponibilitatea, autenticitatea și nonrepudierea informațiilor în 

format electronic, a resurselor și serviciilor publice sau private, din 

spațiul cibernetic. Măsurile proactive și reactive pot include politici, 

concepte, standarde și ghiduri de securitate, managementul riscului, 

activități de instruire și conștientizare, implementarea de soluții 

tehnice de protejare a infrastructurilor cibernetice, managementul 

identității, managementul consecințelor”16. 

În Dicționarul Webster, securitatea cibernetică este definită ca 

„totalitatea măsurilor luate pentru a proteja un computer sau un 

sistem de computere (ca pe Internet) împotriva accesului neautorizat 

sau atacului”. 

Deoarece securitatea cibernetică a evoluat de la o disciplină 

tehnică la un concept strategic și pentru că atacurile cibernetice pot 

afecta securitatea națională, liderii naționali trebuie să privească 

dincolo de arena tactică și să implice toate resursele de la nivelul 

statului pentru asigurarea acesteia.  

În acest demers este recomandabil să se pună accentul pe 

securitatea unei arhitecturi cu mai multe niveluri de apărare, care pot 

                                           
16 Strategia de securitate cibernetică a României, p.7 



 

30 

fi segmentate în atac și care are o componentă de reziliență sănătoasă, 

pentru a permite recuperarea rapidă.  

Infrastructuri cibernetice critice 

În literatura de specialitate se utilizează sintagma IC pentru 

orice entitate economică funcțională, care oferă produse/ bunuri și 

servicii de utilitate publică, vitale pentru întreaga societate și a cărei 

distrugere, degradare ori aducere în stare de nefuncționare produc un 

impact major asupra populației și economiei la nivel național sau 

regional17. 

Termenul IC a fost folosit, oficial, pentru prima oară în iulie 

1998, când președintele american Bill Clinton a decretat Ordinul 

Executiv privind protecția infrastructurii critice.18  

Începând cu explozia tehnologică din anii 1970, IC și sistemele 

IT au devenit, treptat, convergente și au început să ridice noi probleme 

de securitate. Progresul tehnologic a permis controlul de la distanță a 

IC într-o manieră convenabilă, generând un nou tip de infrastructură - 

infrastructură cibernetică critice/ ICC.        

Identificarea ICC este primul pas în procesul de a asigura 

securitatea și protecția disponibilității activelor critice, principalul 

punct de plecare fiind IC care depind de ele. La rândul său, IC sunt 

definite pe baza unor sectoare/ servicii critice. Listele orientative de 

sectoare critice, puse la dispoziție la nivelul UE, nu sunt utilizate ca 

                                           
17 International Journal of Cybernetic and Informatics, vol. 1, nr. 1/2004 
18 Presidential Directive PDD-63 
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atare în toate statele membre, fiecare țară punându-și în practică 

propriile liste.   

Metodologia de identificare este bazată pe impactul pe care 

nefuncționarea corespunzătoare a unui serviciu îl poate avea asupra 

funcțiilor vitale ale societății. În acest sens, pot fi luate în discuție două 

direcții: una orientată spre stat și una orientată spre operator. 

Obiectivele strategice ale PICC sunt reprezentate de prevenirea 

atacurilor cibernetice împotriva IC, reducerea vulnerabilităților 

naționale la atacuri informatice și reducerea daunelor și timpului de 

recuperare după ce au avut loc atacuri cibernetice.  

Principalii actori implicați în PICC sunt operatorii de IC19, 

operatorii de comunicații electronice20, agențiile naționale de 

asigurare a securității cibernetice21 și autoritățile naționale de 

reglementare/ ANR22.  Înțelegerea necesității unei PICC continue 

poate ajuta părțile interesate în a oferi, mai eficient, atât capacitățile 

strategice, cât și operaționale. 

Strategii de securitate cibernetică 

Strategia de securitate cibernetică este, conform ENISA, „un 

instrument pentru îmbunătățirea securității și rezilienței serviciilor și 

                                           
19 proprietarii de bunuri care se confruntă, de obicei, cu riscuri majore, care pot avea efecte 
negative asupra societății și funcțiilor vitale ale acesteia 
20 cei care asigură operarea infrastructurilor cibernetice și nu sunt responsabili pentru clasificarea 
ICC 
21 pot avea un rol principal în dezvoltarea legislației referitoare ICC, supravegherea punerii în 
aplicare a legislației relevante, revizuirea și auditul componentelor planurilor de securitate legate 
de ICC, consultarea continuă a proprietarilor de active critice în cadrul parteneriatelor public-
privat și cooperarea cu proprietarii de active în ceea ce privește pierderea acestora 
22 pot publica ghiduri utile pornind de la aspecte referitoare la vulnerabilități și achiziții ale ICC, 
până la reziliența infrastructurii Internet, efectuează auditul operatorilor IC și a operatorilor de 
rețea cu privire la securitatea/ reziliență ICC 
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infrastructurilor naționale. Este o abordare de nivel înalt, de sus în 

jos, a securității cibernetice care stabilește o serie de obiective 

naționale și priorități care trebuie să fie realizate într-un anumit 

interval de timp. Așadar, oferă un cadru strategic pentru abordarea 

națională a securității cibernetice.”23 

Pentru a putea răspunde amenințărilor cibernetice într-un mediu 

în continuă schimbare, orice stat trebuie să elaboreze și implementeze 

o SSCN24 flexibilă și dinamică. O SSCN de succes conține un cadru 

clar de guvernanță, care definește roluri și responsabilități pentru 

toate părțile interesate, oferind, în același timp, suport pentru dialog și 

coordonarea diverselor activități, care urmează să se desfășoare pe 

întreg ciclul de viață al strategiei.  

Elementul cheie al strategiei este reprezentat de evaluarea 

riscurilor care are scopul de a coordona utilizarea resurselor, de a 

monitoriza, controla și reduce probabilitatea și impactul producerii 

unor evenimente nedorite care ar putea periclita obiectivele acesteia.  

În majoritatea cazurilor, guvernele adoptă o abordare 

cuprinzătoare incluzând toate tipurile de amenințări cibernetice, 

urmărind protecția infrastructurilor cibernetice împotriva 

amenințărilor, riscurilor și vulnerabilităților identificate după 

finalizarea procesului.  

Caracterul transfrontalier al amenințărilor face esențială axarea 

pe o cooperare internațională puternică, precum și o colaborare 

                                           
23 ENISA, National Cyber Security Strategies, p. 4, 2012, disponibil la www.enisa.europa.eu 
24 Strategie de Securitate Cibernetică Națională 
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adecvată între părțile interesate din sectorul public și privat. Un 

parteneriat public-privat stabilește scopul, rolurile predefinite ale 

utilizatorilor și metodologia de lucru pentru atingerea obiectivelor 

comune. Pentru o mai bună înțelegere a mediului în continuă 

schimbare, un mecanism important îl constituie partajarea 

informației, ca formă a parteneriatului strategic. 

Planurile de continuare a activității sunt parte a SSCN și 

desemnează structurile implicate și măsurile de a răspunde la și a 

recupera servicii după incidente majore, care implică ICC. 

Exercițiile cibernetice oferă posibilitatea autorităților 

competente să testeze planurile de urgență, să consolideze anumite 

puncte slabe, să îmbunătățească cooperarea între diferite sectoare, să 

identifice interdependențele, să stimuleze îmbunătățirea planificării 

continuității și să genereze o cultură a efortului de cooperare, fiind 

instrumente importante pentru evaluarea pregătirii unei comunități.  

Raportarea și analiza incidentelor de securitate joacă un rol 

important în îmbunătățirea securității cibernetice la nivel național prin 

ajustarea listei de măsuri de securitate. CERT-urile naționale/ 

guvernamentale coordonează managementul incidentelor împreună cu 

părțile interesate cu competențe și își asumă responsabilitatea 

cooperării cu echipele din alte state. 

Conștientizarea utilizatorilor asupra vulnerabilităților, 

riscurilor și amenințărilor spațiului cibernetic și a posibilului impact 

al acestora asupra societății a devenit esențială. Nu trebuie uitat faptul 

că securitatea cibernetică este un domeniu care evoluează permanent 

și necesită formare și instruire continuă. 
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Pentru ca cerințele de asigurare a securității cibernetice să poată 

fi acoperite prin activități de cercetare, SSCN trebuie să pună accent 

pe importanța includerii unor concepte ca securitate prin proiectare 

sau confidențialitate prin proiectare în ciclul de viață al cercetării și 

dezvoltării.  

Repere orientative referitoare la securitatea cibernetică 

Primele strategii de securitate cibernetică națională au început 

să apară la începutul deceniului trecut. Una dintre primele țări care a 

recunoscut securitatea cibernetică ca o chestiune strategică la nivel 

național a fost SUA. În anul 2003, a publicat prima Strategia 

Națională de Securizare a Spațiului Cibernetic25, parte a Strategiei 

Naționale pentru Securitate Internă, dezvoltată ca răspuns la atacurile 

teroriste din 11 septembrie 2001.  

Preocuparea administrației Obama pentru asigurarea securității 

cibernetice este dovedită prin aprobarea constantă a unor reglementări 

în domeniu.   

Faptul că asigurarea securității cibernetice este o provocare 

globală este dovedit de preocuparea numeroaselor state pentru 

elaborarea și implementarea unor strategii în domeniu. State precum 

Canada, Japonia, India, Noua Zeelandă, Australia26 au implementate 

strategii de securitate cibernetică.  

                                           
25 disponibil la http://www.dhs.gov/national-strategy-secure-cyberspace, accesat la 15.12.2015 
26 la 21.04.2016 Guvernul australian a adoptat o nouă strategia de securitate cibernetică 
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Referitor la reglementarea în domeniul PIC s-au remarcat 

preocupările anumitor state, cum ar fi SUA, Canada și Australia, o 

atenție sporită fiind acordată infrastructurilor cibernetice.  

Institutul Național pentru Standarde și Tehnologie/ NIST din 

SUA a publicat, la data de 12.02.2014, cadrul normativ pentru 

securitate cibernetică, care propunea proprietarilor și operatorilor de 

IC o abordare unitară și integrată a riscurilor și amenințărilor la adresa 

sistemelor informatice, rețelelor și bazelor de date, părți ale IC. În 

paralel, Departamentul pentru Securitate Internă al SUA/ DHS a 

anunțat demararea programului Critical Infrastructure Cyber 

Community, având ca obiectiv coordonarea intersectorială a acțiunilor 

în domeniul securității cibernetice, prin prisma rezilienței sistemelor 

informatice și a modalităților de consolidare a acestora27.  

La începutul anului 2016, Comisia federală de Reglementare în 

Domeniul Energiei/ FERC din SUA a revizuit standardele de PIC28 la 

nivelul rețelelor de energie electrică.   

În studiile efectuate de-a lungul timpului referitoare la PIC se 

observă modificarea abordării de la o situație oarecum statică, la una 

dinamică cu riscuri în continuă creștere și greu de controlat -  migrații 

involuntare la scară extinsă, conflicte la nivel interstatal, fenomene 

meteorologice extreme, dezastre naturale (conform The Global Risks 

Report 2016, prezentat la începutul anului 2016 de Forumul Economic 

                                           
27 http://www.bankinfosecurity.com/ 
28 luând în considerare recomandările formulate de North American Electric Reability 

Corporation/ NERC    
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Mondial/ WEF). Conform unui studiu al Business Continuity Institute 

atacurile cibernetice se mențin, în acest an, ca principală amenințare 

Importanța din ce în ce mai crescută acordată securității 

cibernetice este dovedită și de faptul că declarația finală a ultimului 

Summit-ului G729 prevede, pentru prima dată, angajamente pentru 

consolidarea securității cibernetice.  

La nivelul UE, preocuparea de reglementare a spațiului 

cibernetic s-a concretizat, de-a lungul timpului în numeroase inițiative. 

Astfel, în încercarea de a avea o abordare comună la nivelul 

statelor membre, Consiliul Europei a elaborat, în anul 2001, Convenția 

Cyber Crime30 cunoscută și sub denumirea de Convenția de la 

Budapesta pentru a rezolva litigiile juridice și a dezvolta un sistem 

universal de acțiuni legale împotriva infractorilor cibernetici.  

În urma atentatelor teroriste de la Londra și Madrid, la nivelul 

UE s-a resimțit lipsa unei reglementări care să garanteze 

disponibilitatea datelor de trafic de telefonie și Internet pentru 

prevenirea, cercetarea, depistarea și urmărirea unor infracțiuni grave, 

cum ar fi cele legate de criminalitatea organizată si terorism.  

În acest context, în anul 2006, a fost adoptată Directiva 

europeană nr. 2006/24/UE privind stocarea datelor de trafic din zona 

telecomunicațiilor. Directiva a fost implementată la nivel național de 

statele membre, dar a fost declarată neconstituțională în mai multe țări, 

inclusiv România, Curtea Europeană de Justiție/ CEJ declarând-o 

                                           
29 desfășurat în intervalul 26-27.05.2016, la Ise-Shima, Japonia 
30 disponibil la http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185, 
accesat la 15.02.2016 
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nevalidă datorită faptului că „reprezintă o imixtiune deosebit de gravă 

în drepturile fundamentale la respectarea vieții private și la protecția 

datelor cu caracter personal”. 

Comisia Europeană a lansat, în martie 2010, strategia Europa 

202031, care stabilește obiectivele de creștere a UE până în 2020. O 

agendă digitală pentru Europa32 reprezintă una dintre cele șapte 

inițiative-pilot ale strategiei Europa 2020. Obiectivul principal al 

Agendei digitale este de a aduce beneficii economice și sociale 

durabile prin intermediul unei piețe unice digitale bazate pe Internet 

rapid și ultrarapid și pe aplicațiile interoperabile.  

Obiectivul UE de a realiza o politică unitară în domeniul PIC s-

a concretizat în mai multe demersuri. În primul rând implementarea 

unui Program european de protecție a infrastructurilor critice/ 

PEPIC a apărut ca o necesitate de a stabili principiile și instrumentele 

necesare pentru a îmbunătăți PIC în statele membre.  

Dezvoltarea și aplicarea PEPIC a însemnat, printre altele, 

înființarea ENISA, prin Regulamentul Parlamentului European și al 

Consiliului Uniunii Europene nr. 460/10.03.2004 și a Rețelei 

Europene de Informare și Avertizare privind Infrastructurile Critice/ 

CIWIN33.  

                                           
31 COM(2010) 2020 final 
32 COM(2010) 245 final 
33 Critical Infrastructure Warning Information Network 
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Cartea verde pentru un program european privind protecția 

infrastructurilor critice34, elaborat de Comisia Europeană în 

noiembrie 2005, reprezintă un document care enunță principiile pentru 

elaborarea PEPIC, precum și pentru desemnarea, de către statele 

membre, a domeniilor corespunzătoare.  

Principalul document care trasează sarcini concrete și indică 

procedurile și parametrii care trebuie  respectați de statele membre în 

procesul de desemnare a IC este Directiva 114/2008 a Consiliului 

UE privind identificarea infrastructurilor critice europene și 

evaluarea necesității de îmbunătățire a protecției acestora35.  

Strategia de securitate cibernetică a Uniunii Europene: Un 

spațiu cibernetic deschis, sigur și securizat36 reprezintă primul 

document de politică globală pe care UE l-a produs în domeniu care 

oferă priorități clare pentru politica spațiului cibernetic internațional 

al UE.  

Strategia a fost publicată împreună cu o propunere de directivă 

privind securitatea rețelelor și a informației/ NIS care impune tuturor 

statelor membre ale UE, principalilor operatori de Internet și operatori 

de infrastructură să garanteze un mediu digital sigur și de încredere în 

UE. În mai 2016, Consiliul European a adoptat Normele pentru 

consolidarea rețelelor și a sistemelor informatice la nivelul UE. 

                                           
34 Commission Of The European Communities, Green Paper On A European Programme For 

Critical Infrastructure Protection, 2005, disponibil la  http://eur-lex.europa.eu/, accesat la 
15.01.2016 
35 Disponibil la http://ccpic.mai.gov.ro/, accesat la 15.11.2015 
36 JOIN (2013) 1 final 
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Trendul crescător al amenințărilor cibernetice, precum și 

vulnerabilitatea sistemelor informatice și a rețelelor de date ale 

obiectivelor de IC au determinat acțiuni concrete pe acest palier. 

Eforturile autorităților naționale ale statelor membre UE de 

reglementare în domeniul securității cibernetice sunt sprijinite de 

lucrările/ studiile de referință publicate de ENISA care oferă repere 

semnificative de ordin metodologic și recomandări de implementare 

și îmbunătățire a măsurilor specifice. 

Chiar dacă preocuparea pentru reglementarea aspectelor 

circumscrise acestor problematici sunt evidente, sunt necesare măsuri 

mai concrete care să faciliteze transpunere în practică a viziunii de a 

crea cel mai sigur mediu online din lume și care să faciliteze 

colaborarea și partajarea informației relevante între actorii importanți 

– guverne, proprietarii și operatorii infrastructurilor și comercianții de 

tehnologie. 

 

CAPITOLUL III – BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL 

SECURITĂȚII CIBERNETICE LA NIVELUL UE 

Scopul acestui capitol este de a construi un tablou de bord al 

„stării de securitate cibernetică” la nivelul statelor membre UE și de 

a identifica acele aspecte/ măsuri/ abordări care pot fi considerate bune 

practici. 

Având în vedere scopul amintit, ne-am orientat demersul spre 

statele care au deja elaborată o strategie de securitate cibernetică pe 

care le-am identificat în conformitate cu datele disponibile pe site-ul 
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ENISA37. În pofida evenimentelor recente - Brexit, a fost supusă 

analizei și Marea Britanie, experiența acesteia fiind considerată 

relevantă.    

În analiza efectuată au fost utilizate, cu precădere, date 

disponibile pe site-urile ENISA, BSA | The software alliance38, ITU39, 

precum și pe site-urile naționale guvernamentale sau ale organizațiilor 

de profil. 

Cercetarea efectuată la nivelul celor 22 de state a scos în 

evidență mai multe tendințe și particularități referitoare la aspectele 

aferente securității cibernetice, datorate atât organizațiilor și 

inițiativelor la care statele menționate sunt membre, cât și aspectelor 

specifice, individuale. 

Toate statele menționate sunt membre ale organizațiilor 

internaționale OSCE, ONU, OECD și participă la inițiative în 

domeniul securității cibernetice GEANT, EFMS, ITU, ENISA40.Cu 

excepția Austriei, Ciprului și Finlandei, toate celelalte țări sunt 

membre NATO. 

Cehia, Estonia, Franța, Germania, Italia, Letonia, Lituania, 

Marea Britania, Polonia, Slovacia, Spania și Ungaria sunt state care 

                                           
37 Austria - 2013, Belgia - 2014, Cehia -2011, Cipru - 2013, Croația - 2015, Danemarca - 2015, 
Estonia - 2014, Finlanda - 2013, Franța - 2015, Germania - 2011, Irlanda - 2015, Italia - 2013, 
Letonia - 2014, Lituania - 2011, Luxemburg - 2015, Marea Britanie - 2011, Olanda - 2013, 
Polonia - 2013, Slovacia - 2015, Slovenia - 2016, Spania - 2013, Ungaria – 2013 
38 http://www.bsa.org/ 
39 http://www.itu.int/en/Pages/default.aspx 
40 cu excepția Croației 
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sponsorizează CCDCOE41, în timp ce Austria și Finlanda sunt 

participanți contributori. 

Austria, Cipru, Croația, Italia, Lituania, Polonia, Slovenia, 

Slovacia și Spania sunt membre ale inițiativei ITU-IMPACT. Cu 

excepția Ciprului și Finlandei, au echipe CERT afiliate FIRST. 

Interesul pentru obținerea unor produse IT certificate din punct 

de vedere al securității este dovedit de participarea unora din statele 

menționate la CCRA, unele în cadrul procesului de acreditare/ 

autorizare – Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda și 

Spania, altele pe partea de consum – Austria, Cehia, Danemarca și 

Ungaria. Calitatea de membru CCRA oferă cadrul legal pentru 

certificarea și acreditarea agențiilor naționale și profesioniștilor 

sectorului privat în domeniul securității cibernetice. 

Finlanda, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda și 

Ungaria sunt membre IWWN, iar Austria, Belgia, Danemarca, 

Finlanda, Franța, Germania, Marea Britanie, Olanda și Spania sunt 

membre EGC. 

Încă de la început trebuie remarcate preocupările Olandei în 

ceea ce privește reglementarea domeniului cibernetic, legislația 

acesteia constituind sursă de inspirație pentru Recomandările 

Consiliului Europei în domeniul investigațiilor IT (1995), precum și 

pentru Convenția Consiliului Europei privind infracțiunile cibernetice 

(2001).  

                                           
41 cu sediul în Estonia 
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Olanda este prima țară europeană și a doua, la nivel mondial, 

după Chile, care a adoptat, prevederi referitoare la obligativitatea 

adresată furnizorilor sau rețelelor publice de comunicații electronice 

utilizate pentru asigurarea serviciilor de acces la Internet de a nu 

împiedica sau încetini funcționarea serviciilor prestate sau aplicațiilor 

Internet. În continuare, Olanda contribuie activ la eforturile de 

reglementare ale UE, NATO și ale Forumului privind Guvernanța 

Internetului.  

Estonia este una dintre primele țări care au dezvoltat o strategie 

de securitate încă din 2008. 

Multe dintre strategiile de securitate cibernetică adoptate de 

statele membre UE sunt încă vagi și generale, lipsindu-le un plan clar 

de implementare. Majoritatea par statice, varianta inițială nefiind încă 

revizuită. Există însă și strategii cu obiective clare și cuantificabile. 

Un astfel de exemplu este Programului de consolidare a securității 

cibernetice în perioada 2011-201942 al Lituaniei care își propune 

atingerea unor repere cantitative până în anul 2019. 

Doar un număr restrâns de țări printre care se numără Cehia, 

Franța, Estonia și Olanda și-au actualizat strategiile de siguranță 

cibernetică cu versiuni îmbunătățite din punct de vedere calitativ.  

Danemarca intenționează să actualizeze strategia în a doua jumătate a 

anului 2016, bazându-se pe evaluarea efectelor strategiei în vigoare, 

în funcție de necesitățile identificate. 

                                           
42 disponibil la https://www.enisa.europa.eu/, accesat la 30.05.2016 
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Ulterior aprobării strategiilor de securitate cibernetică, unele 

state au publicat o serie de documente referitoare la progresele 

înregistrate în domeniul securității cibernetice. Un exemplu elocvent 

în acest sens este Marea Britanie care, anual, publică documente care 

detaliază progresele înregistrate în domeniu și etapele următoare ce 

trebuie parcurse pentru îndeplinirea obiectivelor. 

Doar o parte a statelor, printre care se numără Cehia, Croația, 

Germania, Italia, Letonia, Lituania, Olanda și Ungaria, au întărit 

strategia de securitate cibernetică cu instrumente legislative relevante 

în domeniul securității cibernetice. Unele state, cum ar fi Austria și 

Slovacia, au demarat activități în vederea elaborării unei Legi privind 

securitatea cibernetică. 

Majoritatea statelor supuse analizei au ratificat Convenția 

Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, legislația 

specifică fiind asigurată prin intermediul Codului Penal. Cehia nu are 

o legislație specifică în domeniul criminalității informatice, iar în 

Cipru și Irlanda au fost adoptate legi dedicate. 

Toate statele participă la exerciții de securitate cibernetică 

pentru a testa planurile de criză și continuitate în domeniul cibernetic, 

strategiile de securitate cibernetică recunoscând rolul acestora în 

creșterea competențelor în securitate informatică.  

Deși este unanim recunoscută importanța cooperării în acest 

domeniu în Europa, datorită diversității abordărilor naționale și 

nivelurilor diferite de maturitate, doar cinci țări – Austria, Germania, 

Olanda, Spania și Marea Britanie au stabilit formal parteneriate 

public-privat pentru securitate cibernetică. 
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În aceeași situație limitată se găsește și cooperarea specifică 

fiecărui sector în domeniul securității cibernetice. Tot cele cinci state 

enumerate mai sus au demarat dialoguri și schimburi de informații cu 

sectorul privat în diferite sectoare de activitate. 

Există unele inițiative și în ceea ce privește colaborarea 

interstatală. Astfel, pentru a facilita partajarea bunurilor de securitate 

cibernetică cu alte state, Austria este partener al Platformei de 

securitate cibernetică/ CECSP43. Centrul de Excelență Belgian în 

domeniul Criminalității Cibernetice pentru Cercetare în Formare și 

Educație/ B-CCENTRE asigură colaborarea autorităților belgiene cu 

parteneri din Olanda.  

În Belgia, colaborarea la nivel european cu centrele naționale 

din Irlanda și Franța se face prin intermediul Rețelei centrelor de 

excelență în domeniul criminalității informatice pentru cercetare în 

formare și educație/ 2CENTRE.  

Belgia a semnat memorandum de înțelegere pe tema securității 

cibernetice cu Olanda și Luxemburg pentru cooperare și împărtășirea 

expertizei în dezvoltarea parteneriatelor public-privat. 

Inițiativa de colaborare între Estonia, Lituania, Letonia și SUA 

a fost lansată în august 2013 cu scopul de a spori dialogul în domeniul 

securității cibernetice între regiunea nordică a Balcanilor și SUA. 

În noiembrie 2015 a fost semnat Memorandumul de înțelegere 

cu privire la cooperarea în domeniul securității cibernetice între 

                                           
43 a fost înființată în mai 2013 la inițiativa Austriei și Cehiei cu scopul de a asigura partajarea 
informațiilor, bunelor practici, lecțiilor învățate și cunoașterii despre amenințările cibernetice și 
atacurile cibernetice (ne)reușite 
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Ministerul Economiei și Comunicațiilor din Estonia, Ministerul 

Apărării din Letonia și Ministerul Apărării din Lituania. 

Pentru a facilita partajarea cunoașterii în domeniul securității 

cibernetice Franța are parteneriate cu organizații din Germania, 

Olanda, Marea Britanie, SUA, acord cu Estonia în ceea ce privește 

cooperarea în domeniul apărării cibernetice și acord franco-britanic 

pentru cooperare în apărare și securitate.  

Italia participă la Platforma NIS a UE, rezultatele acestui 

proiect alimentând recomandările Comisiei pe zona de securitate 

cibernetică.  

Creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la 

riscurile și amenințările spațiului cibernetic constituie o prioritate și o 

obligativitate asumată în toate strategiile de securitate cibernetică. 

Majoritatea statelor au ca obiectiv introducerea în cadrul programei 

din învățământul primar, secundar și superior a aspectelor legate de 

securitatea cibernetică. 

Remarcăm faptul că, la nivelul UE, se acordă o deosebită 

importanță problematicii legată de educația în domeniul securității 

cibernetice, una dintre campaniile cunoscute fiind Luna europeană a 

securității cibernetice44 care se desfășoară în fiecare an, în luna 

octombrie, în majoritatea statelor membre. 

Realizări importante în acest domeniu sunt amintite în Irlanda 

și Marea Britanie. Astfel, Centrul Colegiului Universitar din Dublin/ 

UCD pentru securitate cibernetică și investigații de criminalitate 

                                           
44 European Cyber Security Month 
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informatică45 este unicul centru de educație și cercetare cu numeroase 

relații de colaborare cu organele de aplicare a legii și industrie. 

Pentru îndeplinirea obiectivului de dezvoltare a cunoștințelor, 

competențelor și capacității Marii Britanii au fost înființate 11 

universități care au rolul de centre academice de excelență în 

cercetarea în domeniul securității cibernetice, au fost create 3 noi 

institute de cercetare în Științele Securității Informatice și au fost 

înființate două centre de securitate cibernetică pentru pregătire 

doctorală. 

CERT Ungaria a organizat, în cursul anului 2016, cursuri de 

securitate cibernetică pentru statele membre IWWN. 

 În ceea ce privește PIC, mai mult de jumătate din statele 

membre UE nu au parcurs încă un proces de evaluare a 

infrastructurilor existente în scopul determinării celor critice și 

stabilirii strategiei și planurilor concrete de protecție. Odată ce sunt 

identificate IC, acestea trebuie evaluate din punct de vedere cibernetic 

pentru a identifica și contracara posibilele vulnerabilități și breșe. 

CERT-uri și CSIRT-uri, care joacă un rol crucial în 

îmbunătățirea rezilienței cibernetice, sunt operaționale în toate statele 

supuse analizei, cu excepția Ciprului unde operațiunile sunt în curs de 

finalizare și coordonează măsurile naționale de răspuns în caz de 

incident informatic, asigurând și colaborarea entități din domeniu.  

Mecanismele de raportare a incidentelor par ezitante în ceea ce 

privește introducerea unor scheme obligatorii, majoritatea statelor 

                                           
45 http://www.ucd.ie/cci/, accesat la 25.05.2016 
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preferând schimbul de informații bazat pe încredere reciprocă și 

colaborare. 

Este de remarcat faptul că în Letonia activitățile instituției 

responsabile cu reacția în cazul incidentelor privind NIS sunt delegate 

Institutului de Matematică și Științe Informatice al Universității 

Letoniei. 

În ceea ce privește protecția online a copiilor, toate statele 

supuse analizei au aderat, fără declarații și rezerve la Convenția 

drepturilor copilului, precum și la Protocolul opțional la Convenția 

drepturilor copilului pentru vânzarea, prostituția și pornografia 

copiilor. Aspectele legale specifice sunt prevăzute la majoritatea 

statelor în Codul Penal, cu elemente distinctive în cazul Austriei, 

Ciprului, Irlandei și Marii Britanii. 

La nivel național, există, de asemenea, proiecte care 

promovează utilizarea în siguranță a Internetului, dar și site-uri unde 

poate fi raportat conținutul ilegal din Internet, cum ar fi informația cu 

caracter pedofil sau pornografic, precum și cele care incită la ură 

etnică sau rasială. 

 

CAPITOLUL IV – MANAGEMENTUL SECURITĂȚII 

CIBERNETICE LA NIVEL NAȚIONAL 

Deși se află încă la un nivel redus de utilizare a serviciilor 

informatice și de comunicații comparativ cu alte state ale lumii, 

România a cunoscut în ultima decadă o dezvoltare semnificativă a 

acestora, tot mai multe activități guvernamentale și comerciale 

derulându-se prin intermediul Internetului. 
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Pe acest fond, România nu este exclusă de pe harta statelor 

susceptibile la atacuri cibernetice, risc potențat și de statutul de țară 

membră a unor organizații internaționale46, însă riscurile asociate 

agresorilor cibernetici se situează încă la un nivel mediu. 

În pofida acestui nivel încă mediu, amenințarea cibernetică se 

situează pe un trend ascendent, favorizat de noile realități. 

Cetățenii utilizează tot mai mult serviciile societății 

informaționale și spațiul cibernetic în activitățile zilnice. Atât 

instituțiile guvernamentale, cât și mediul de afaceri și utilizatorii 

casnici înregistrează un flux masiv de date confidențiale care nu sunt 

întotdeauna protejate adecvat.  

Efectele crizei economice se repercutează tot mai mult asupra 

bunăstării sociale. Situația precară cu care se confruntă un segment 

ridicat din populația României are ca efect implicarea indivizilor în 

săvârșirea de infracțiuni informatice, care le facilitează obținerea 

rapidă de câștiguri financiare și favorizează racolarea unui număr din 

ce în ce mai mare de specialiști IT în activități infracționale. 

Chiar dacă România nu a fost o țintă predilectă a atacurilor 

cibernetice au existat destule cazuri marcante în care au fost afectate 

și infrastructuri cibernetice naționale. Dintre acestea amintim 

campaniile de spionaj cibernetic Octombrie Roșu,  Turla (dar și 

Șarpele sau Uroburos) și atacurile cibernetice asupra site-urilor 

aparținând unor instituții de învățământ superior și de administrație 

                                           
46 UE, NATO 
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publică, în cursul cărora au fost promovate mesaje islamiste radicale, 

anti-israeliene și pro-palestiniene (decembrie 2014). 

În conformitate cu un comunicat Kaspersky Lab recent47, 

România se află printre statele afectate de atacuri cibernetice 

împotriva domeniului industrial48. 

Interesul autorităților naționale pentru reglementarea utilizării 

mediului online a devenit vizibil odată cu semnarea, în secret, la 

Tokyo, în ianuarie 2012, a Tratatului ACTA49. Acest tratat îi forța pe 

furnizorii de Internet să desfășoare activități de supraveghere la 

nivelul rețelelor proprii și să pună la dispoziția deținătorilor drepturilor 

de proprietate intelectuală datele personale ale presupușilor infractori. 

Riscând să aibă implicații grave generate de faptul că nu reușește 

stabilirea unui echilibru între protecția drepturilor de proprietate 

intelectuală și apărarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, 

Tratatul ACTA a fost respins definitiv de Parlamentul European, 

anulând posibilitatea ca UE să ratifice acest acord. 

România a încercat alinierea la legislația europeană prin 

elaborarea unor reglementări care își propun să pună în practică 

recomandările și directivele UE. 

Strategia națională de securitate cibernetică, oarecum vagă în 

comparație cu cele ale unor alte state membre UE evidențiate în 

                                           
47 17 august 2016 
48 http://www.agerpres.ro/, accesat la 30.09.2016 
49 Anti-Counterfeiting Trade Agreement - Acord comercial de combatere a contrafacerii între 
UE și statele membre ale acesteia, Australia, Canada, Japonia, Republica Coreea, Statele Unite 
Mexicane, Regatul Maroc, Noua Zeelandă, Republica Singapore, Confederația Elvețiană și 
Statele Unite ale Americii 
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capitolul anterior – Franța, Estonia, Danemarca, Irlanda, Letonia are 

un cadru legal de implementare limitat, chiar dacă numeroase 

propuneri legislative au fost înaintate parlamentului spre aprobare. 

Strategia de securitate cibernetică a României, aprobată de 

CSAȚ la 05.02.2013, prezintă obiectivele, principiile și direcțiile 

majore de acțiune pentru cunoașterea, prevenirea și contracararea 

amenințărilor, vulnerabilităților și riscurilor la adresa securității 

cibernetice a României, pentru promovarea intereselor, valorilor și 

obiectivelor naționale în spațiul cibernetic, pentru promovarea și 

dezvoltarea cooperării între sectorul public și cel privat, precum și 

pentru dezvoltarea culturii de securitate a populației. 

Strategia de securitate cibernetică definește terminologia în 

domeniu și stabilește planul de acțiune pentru implementarea 

Sistemului Național de Securitate Cibernetică/ SNSC, care va reuni 

autorități și instituții publice cu responsabilități și capabilități în 

domeniu50 și va asigura cooperarea cu mediul academic, de afaceri, 

asociații profesionale și organizații nonguvernamentale. 

MCSI este structura responsabilă de monitorizarea și 

coordonarea implementării strategiei de securitate cibernetică. În 

coordonarea MCSI, a fost înființat CERT-RO, ca structură 

independentă de expertiză și cercetare-dezvoltare în domeniul 

protecției infrastructurilor cibernetice (HG nr. 494 din 11.05.2011). 

În zona guvernamentală există și unele entități specializate cum 

ar fi Centrul Tehnic Principal de răspuns la incidente de securitate 

                                           
50 SRI, MAP, MAI, MAE, MCSI, STS, SIE, SPP, ORNISS și secretarul CSAȚ 
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cibernetică/ CERTMIL-CTP, din cadrul MAP, Centrul Național 

Cyberint, structură specializată în cadrul SRI, și Centrul Operațional 

de Răspuns la Incidente de Securitate al STS/ CORIS-STS. 

Pachetul de legi în domeniul reglementării securității 

cibernetice reprezentat de Legea cartelelor pre-pay (privind 

modificarea și completarea OUG nr. 111/2011 privind comunicațiile 

electronice), Legea privind retenția datelor (legea nr. 82/2012) și 

Legea securității cibernetice (legea nr. 580/2014) au fost declarate 

neconstituționale pe motivul încălcării drepturilor fundamentale ale 

cetățenilor – dreptului la viața intimă, familială și privată, a secretului 

corespondenței și a libertății de exprimare a persoanelor ale căror 

date stocate sunt accesate.51  

La sfârșitul lunii ianuarie 2016, MCSI a lansat în dezbatere 

publică un nou proiect de lege privind securitatea cibernetică întocmit 

în urma obiecției de neconstituționalitate a CCR. Rezultatele 

dezbaterii s-au concretizat în elaborarea unei versiuni intermediare a 

proiectului care a fost supusă avizării interne în data de  25 martie 

2016 și a fost publicată pe site-ul MCSI. 

Așa cum afirma și domnul Florin Cosmoiu, șeful Centrului 

Național Cyberint din cadrul SRI, „din punct de vedere strategic, la 

nivelul României trebuie continuate eforturile de creare și dezvoltare 

a unui cadru legislativ eficient”52. 

                                           
51 prin deciziile CCR nr. 1258 din 08.10.2009, nr. 440 din 08.07.2014, nr. 461 din 16.09.2014, 
respectiv nr. nr.17 din 27.01.2015 
52 revista Intelligence nr.31/ 2016, p. 27 
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Legea privind infrastructura de comunicații, aprobată în martie 

2016, transpune în legislația română prevederile Directivei 

2014/61/UE, privind măsurile de reducere a costului instalării rețelelor 

de comunicații de mare viteză.  

Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 

202053, adoptată de Guvernul României la data de 7 aprilie 2015, 

dezvoltată pe baza programului Agenda Digitală pentru Europa 2020, 

este un cadru de referință pentru dezvoltarea economiei digitale 2014 

– 2020. 

Strategia națională de apărare a țării pentru perioada 2015-

2019 – O Românie puternică în Europa și în lume54 reflectă 

necesitatea promovării unui concept de securitate națională extinsă și 

a fost elaborată pentru a răspunde, într-un mod adecvat, unei realități 

complexe cu care se confruntă societatea românească. Prin obiectivele 

și conținutul său documentul abordează apărarea și securitatea 

națională ca două concepte convergente, amenințările cibernetice fiind 

considerate amenințări la adresa acestora55. 

Referitor la PIC, gestionarea pericolelor și amenințărilor la 

adresa acestora fac obiectul unor inițiative legislative, sunt cuprinse în 

strategia națională de securitate și în alte documente importante, dar 

sunt departe de a fi pe deplin monitorizate, controlate și înlăturate.  

                                           
53 disponibil la https://www.comunicatii.gov.ro/legislatie/, accesat la 30.07.2016 
54 disponibilă la http://www.presidency.ro, accesat la 30.07.2016 
55 Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2015-2019, pp. 14-15 
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Responsabilitatea pentru organizarea și desfășurarea 

activităților în domeniul PIC revine Centrului de Coordonare a 

Protecției Infrastructurilor Critice/ CCPIC, din cadrul MAI. 

Un element important în completarea cadrului normativ îl 

constituie emiterea HG nr. 1.198 din 04.12.2012 privind desemnarea 

IC. MCSI a elaborat Metodologia de identificare a infrastructurilor 

critice naționale din sectorul tehnologia informației și comunicații din 

23.03.2012. 

Având în vedere obligativitatea transpunerii prevederilor 

Directivei 2008/114/CE privind identificarea și desemnarea 

infrastructurilor critice europene și evaluarea necesității de 

îmbunătățire a protecției acestora, Guvernul României a publicat 

Ordonanța de urgență nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea 

și protecția infrastructurilor critice, aprobată prin Legea nr. 18 din 

11.03.2011. 

În vederea îndeplinirii obiectivului din cadrul strategiei de 

securitate cibernetică de „dezvoltare a culturii de securitate a 

populației prin conștientizarea față de vulnerabilitățile, riscurile și 

amenințările provenite din spațiul cibernetic”56 au fost întreprinse mai 

multe măsuri.  

Pe site-ul CERT-RO sunt publicate o serie de ghiduri elaborate 

în cadrul campaniei de conștientizare a riscurilor de securitate 

cibernetică derulată sub egida ECSM în octombrie 2013. În cadrul 

                                           
56 Strategia de securitate cibernetică a României, p. 7 
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proiectului Cyber Crime a fost produsă și difuzată emisiunea ONLINE 

GUARD – tehnici de apărare împotriva amenințărilor cibernetice. 

De asemenea, interesul pentru aspectele de securitate 

cibernetică sunt dovedite prin numărul mare de conferințe tematice 

organizate în fiecare an atât de instituții de învățământ superior, cât și 

de instituții guvernamentale cu responsabilități în domeniu sau chiar 

organizații private preocupate de subiect. 

Chiar dacă există inițiative de conștientizare, acestea sunt 

disparate și, se pare, rămân adresate unor grupuri închise, fără a 

ajunge la nivelul publicului larg.  

În ceea ce privește colaborarea în domeniu, România este 

membră a inițiativelor internaționale IT-IMPACT, GEANT și ENISA 

care facilitează schimbul de informații în domeniul securității 

cibernetice. De asemenea, în îndeplinirea sarcinilor specifice, CERT-

RO colaborează îndeaproape cu cele trei entități guvernamentale și 

semnat memorandumuri de înțelegere și protocoale de colaborare cu 

CERT-uri din alte țări57 și cu peste 20 de instituții din domeniul 

securității cibernetice. 

Țara noastră a fost implicată, prin entitățile responsabile, în mai 

multe proiecte de amploare pentru combaterea amenințărilor 

cibernetice printre care amintim Advanced Cyber Defence Center/ 

ACDC58, Sistemul național de combatere a criminalității informatice 

                                           
57 Ungaria, Kazakhstan, Uzbekistan, Coreea de Sud, Japonia, Republica Moldova, Republica 
Chineză 
58 care și-a propus crearea unei comunități care să-și unească forțele pentru a lupta împotriva 
rețelelor de botneți 
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Cyber Crime59, și Sistemul național de protecție a infrastructurilor 

IT&C de interes național împotriva amenințărilor provenite din 

spațiul cibernetic60. 

În România, există organizații non-guvernamentale61 care au 

drept scop promovarea, suportul, implementarea și coordonarea 

cercetării în domeniul securității informației, precum și stabilirea de 

parteneriate pe termen scurt, mediu și lung în acest domeniu. 

La nivelul autorităților competente, există preocupări de 

realizare a fișei postului pentru funcția de specialist în domeniul 

securității cibernetice, ce va fi inclusă în codul ocupațional român, 

pentru a putea fi definite standarde salariale în acest domeniu62. 

Cadrul legal privind protecția online a copiilor este asigurat prin 

aderarea  României la Convenția drepturilor copilului și la Protocolul 

opțional la Convenția drepturilor copilului pentru vânzarea, 

prostituția și pornografia copiilor. Aspectele specifice sunt prevăzute 

în Legea nr. 196 din 13 mai 2003 privind prevenirea şi combaterea 

pornografiei.  

 

                                           
59 proiect  lansat de CERT-RO în aprilie 2013, prin care ministerele cu atribuții în siguranța 
națională, serviciile secrete, dar și companii private beneficiază de o platformă comună de reacție 
la atacurile cibernetice 
60 prin care este implementat un sistem informatic care asigură interoperabilitatea între 
componentele informatice de securitate și, prin funcțiunile sale, contribuie fundamental la 
protecția sistemelor informatice și a informațiilor vehiculate la nivelul autorităților publice 
61 Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației/ ARASEC, Cyber Security 
Research Center for Romania/ CCSIR 
62 http://www.mediafax.ro/, accesat la 01.08.2016 
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CAPITOLUL V – STUDIU PRIVIND PERCEPȚIA ASUPRA 

SECURITĂȚII CIBERNETICE ÎN ROMÂNIA 

Metodologia de cercetare 

În acest capitol am efectuat un studiu pilot privind percepția 

asupra securității cibernetice în România. Am folosit ca tehnică de 

cercetare chestionarul. 

Am recurs la un chestionar tematic, auto-administrat, cu 

întrebări combinate, închise, care a vizat atât culegerea de date de 

opinie, cât și câteva date socio-demografice, care să permită 

încadrarea respondenților în anumite categorii. 

Chestionarul a fost construit ținând cont de recomandările 

specialiștilor în domeniu - întrebările închise au varianta de răspuns 

nu știu/nu răspund, ordinea întrebărilor formulate pe același subiect 

este de la general, la particular, de la concret la abstract, întrebările 

sunt clare și scurte, în stil pozitiv, fără să sugereze răspunsurile. 

Chestionarul este precedat de o introducere prin care li se 

mulțumește celor care acceptă să răspundă la chestionar și sunt 

îndemnați să răspundă onest la întrebările chestionarului și, după 

completarea  acestuia, să trimită link-ul către alte două persoane care 

activează în același domeniu de activitate. 

Subiectele surprinse în acest chestionar sunt rezultatul cercetării 

desfășurate în prezenta teză de doctorat, încercând să sublinieze acele 

elemente relevante care pot constitui repere solide în abordările 

ulterioare ale autorităților atât în ceea ce privește măsurile necesar a fi 

luate, cât și orientarea campaniilor de promovare a culturii de 

securitate în domeniul cibernetic. 
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Întrebările formulate acoperă atât zona de securitate cibernetică 

de la nivelul organizației, cât și unele aspecte de la nivel național, 

urmărindu-se obținerea opiniei respondenților despre starea generală 

de securitate cibernetică,  dar și despre unele aspecte mai delicate cum 

ar fi posibilitatea afectării dreptului la viață intimă, familială și privată, 

respectiv eventuale abuzuri ce pot fi efectuate de instituțiile statului cu 

competențe în domeniu. 

Chestionarul a fost construit utilizând unul dintre serviciile 

gratuite puse la dispoziție de Google prin intermediul platformei 

Google Drive, link-ul către acesta fiind transmis respondenților prin 

email. 

Limitele unei astfel de metodologii de cercetare nu pot fi 

neglijate, cele mai importante aspecte decurgând din natura 

neprobabilistă a eșantionului folosit. Chiar dacă nu este asigurată 

reprezentativitatea eșantionului (subiecții nu sunt aleși în mod aleator, 

ci prin catene ale rețelelor sociale ale respondenților), considerăm că 

pot obține inferențe utile pentru o cercetare cu caracter exploratoriu, 

precum cea de față. O altă limită semnificativă este reprezentată de 

faptul că, datorită naturii chestionarului online, cercetătorul pierde 

controlul asupra respectării instrucțiunilor de distribuire a 

chestionarului către alte persoane.  

Analiza rezultatelor 

La chestionar au răspuns 90 de persoane, cu o vârsta medie a 

grupului de respondenți de 36,94 ani, având o abatere standard de 7,66 

ani. Au răspuns 52 de bărbați și 38 de femei, 12 respondenți au declarat 
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că au finalizat studiile doctorale, 37 studiile masterale, 35 facultatea și 

5 liceul/ colegiul național/ școala profesională. 

Majoritatea participanților la studiu provin din mediu privat 

(44), restul fiind din mediul guvernamental (23), academic (9) și non-

guvernamental (1), vechimea acestora în muncă fiind oarecum 

echilibrată. 

În ceea ce privește nivelul și profilul funcției ocupate în cadrul 

organizației 13 respondenți au declarat că ocupă funcții de 

management superior, 21 de management inferior și 44 de execuție, 

47 fiind persoane tehnice și 34 non-tehnice.  

Percepția respondenților la chestionar referitoare la subiectele 

supuse atenției ne-au condus la următoarele concluzii: 

- cele mai semnificative riscuri la adresa securității cibernetice sunt: 

noile tehnologii (Cloud Computing, Big Data, Internet of Things), 

produsele software neactualizate și riscul angajatului nemulțumit 

care are acces la date și sisteme sensibile; 

- principalele aspecte care trebuie avute în vedere pentru asigurarea 

securității cibernetice se referă la responsabilizarea deținătorilor 

de infrastructuri cibernetice și creșterea capacității de reacție la 

incidentele cibernetice prin impunerea unor cerințe minime de 

securitate cibernetică și asigurarea rezilienței infrastructurilor 

cibernetice; 

- în ziua de astăzi orice organizație trebuie să ia măsuri de securitate 

cibernetică asemenea unei companii IT și trebuie să elaboreze 

proceduri de reacție pentru orice scenariu cibernetic posibil, chiar 

și pentru cele mai puțin probabile; 
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- cele mai importante elemente ale culturii de securitate cibernetică 

sunt creșterea gradului de conștientizare al utilizatorilor finali cu 

privire la riscurile cu care se confruntă online, precum și cu 

principalele măsuri de protecție pe care le pot aplica și suportul 

instituțiilor statului pentru creșterea gradului de conștientizare a 

cetățenilor cu privire la securitatea cibernetică; 

- datele personale pot fi accesate și folosite de persoane rău 

voitoare, grupări de criminalitate informatică, entități străine sau 

agresori cibernetici; 

- există o preocupare destul de consistentă față de utilizarea abuzivă 

a datelor stocate de deținătorii de infrastructuri cibernetice și față 

de afectarea dreptului la viață intimă, familială și privată de către 

instituții ale statului; 

- cel mai vizat sector de amenințările la adresa securității 

cibernetice este sectorul financiar-bancar, urmat de sectorul 

apărare națională, energetic și transporturi; 

- apartenența României la NATO și UE a crescut riscul de 

materializare a unor amenințări cibernetice, dar a și crescut gradul 

de protecție în fața acestora; 

- nivelul amenințărilor provenite din spațiul cibernetic la adresa 

infrastructurilor critice din România este mediu, cu tendință spre 

ridicat. 

Respondenții tind să fie în dezacord cu următoarele afirmații: în 

mod real, securitatea cibernetică poate fi asigurată în proporție de 

100%, actualul cadru legislativ este suficient pentru reglementarea 

activităților necesare asigurării securității cibernetice, 
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responsabilitatea asigurării securității cibernetice revine doar 

entităților cu atribuții în domeniu. 

56 din participanții la studiu consideră că dețin o cultură de 

securitate suficient de dezvoltată pentru a lua măsurile necesare 

protejării împotriva atacurilor cibernetice. 

Numărul mare al afirmațiilor care au primit varianta de răspuns 

Nu știu/ Nu răspund relevă faptul că aceste aspecte nu sunt promovate 

corespunzător la nivelul tuturor utilizatorilor. 

 

CONCLUZII FINALE 

Reglementarea continuă a spațiului cibernetic la nivel 

internațional este necesară și totodată binevenită, fiind o obligație și o 

datorie a întregii comunități internaționale și necesitând stabilirea unor 

repere unitare care să permită standardizarea tehnologiei utilizată. 

Elementele supuse atenției în cadrul prezentei teze de doctorat 

constituie o bază solidă a unui astfel de proces.  

Demersul științific a pornit de la clarificarea noțiunii de spațiu 

cibernetic cu evidențierea caracteristicilor și vulnerabilităților 

acestora, astfel încât să poată fi oferită o imagine cât mai concretă și 

completă a complexității acestuia. 

Tendințele evolutive în ceea ce privește expansiunea numărului 

de dispozitive conectate la Internet, posibilitățile nenumărate de 

exploatare a vulnerabilităților acestora, ușurința cu care aceste 

activități pot fi efectuate și posibilitățile limitate de detectare a 

atacatorilor, ne conduc la ideea că instrumentele clasice de asigurare a 
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securității trebuie completate cu noi elemente care să contribuie la 

limitarea posibilităților de a fi supus unui atac cibernetic. 

Ulterior, demersul nostru s-a orientat spre reglementarea în 

domeniul securității cibernetice, începând cu strategiile naționale de 

securitate cibernetică, componente ale strategiilor de securitate 

națională pentru care sunt stabilite repere fundamentale. 

Din punct de vedere al securității naționale, asigurarea 

securității cibernetice implică, în primul rând, asigurarea PICC, 

elemente definitorii ale societății. Provocările legate de ICC nu sunt 

specifice unei anumite țări și nu pot fi depășite de către orice țară pe 

cont propriu. Deși parteneriatele public-private reprezintă un deziderat 

greu de atins, sunt critice pentru creșterea gradului general de 

securitate în spațiul cibernetic. 

Trecerea în revistă a demersurilor de reglementare în domeniul 

securității cibernetice dovedește preocuparea pentru aspectele 

circumscrise, însă realitatea cotidiană dovedește faptul că acestea nu 

sunt încă suficiente. Colaborarea între toate sectoarele de activitate 

permite ca fiecare să acționeze ca un siloz de cunoștințe de 

specialitate, permițând un ciclu de îmbunătățire a măsurilor 

implementate. 

Deși „cooperarea” constituie elementul cheie al securității la 

nivel cibernetic, este demnă de analizat ideea avansată de către Alyson 

Bailes63 conform căreia orice element „ad-hoc” de tip cooperativ în 

materie de securitate cibernetică este contraproductiv și poate aduce 

                                           
63 Alyson Bailes este profesor la Universitatea din Islanda, specializată în studii de securitate 
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atingere gravă drepturilor și libertăților fundamentale ale ființei 

umane.  

În ceea ce privește armele cibernetice, statele ar trebui să 

negocieze acorduri asemănătoare celor pentru arme nucleare, chimice 

sau biologice în care să se stipuleze condițiile în care pot fi utilizate. 

Au fost făcuți pași în această direcție în domeniul criminalității 

informatice, însă creșterea continuă a amenințărilor sugerează că este 

timpul pentru o planificare mai detaliată a acestor acorduri. 

Paralel, la nivelul autorităților competente pot fi implementate 

mecanisme de atragere în capcană a posibililor atacatori și elaborate 

diverse scenarii de testare a modalității de reacție în cazul unui atac 

cibernetic major. Activitatea CERT-urilor poate fi sensibil 

îmbunătățită prin utilizarea honeypot-urilor prin intermediul cărora 

pot fi colectate informații valoroase fără afectarea în vreun fel a 

mediilor de producție. 

Analiza comparativă efectuată la nivelul statelor membre UE 

care au strategii de securitate cibernetică implementate a reliefat faptul 

că există diferențe atât în ceea ce privește măsurile adoptate, cât și în 

ceea ce privește modalitatea de abordare a acestora. Cehia, Croația, 

Germania, Italia, Letonia, Lituania, Olanda și Ungaria au adoptat legi 

de securitate cibernetică, în timp ce doar un număr restrâns de state și-

au actualizat strategiile de securitate cibernetică – Cehia, Franța, 

Estonia și Olanda. 

Chiar dacă suntem conștienți de limitarea adusă de datele avute 

la dispoziție, considerăm utilă crearea tabloului de bord al „stării de 
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securitate cibernetică” la nivelul statelor analizate, având un caracter 

de noutate.  

Analiza a scos în evidența o tendința de a crește preocuparea 

către reglementarea aspectelor circumscrise securității cibernetice pe 

măsură ce statele s-au confruntat cu probleme serioase.  

Din punct de vedere al măsurilor implementate România se 

situează la un nivel mediu, existând o serie de inițiative în domeniu 

atât pe partea legislativă, cât și pe cea de conștientizare. Actualul cadru 

de reglementare legislativă necesită completare, astfel încât să fie clar 

stabilite atribuțiile instituțiilor statului în domeniul cibernetic și 

obligațiile ce revin persoanelor juridice pentru protejarea 

infrastructurilor cibernetice. 

Concluziile studiului pilot efectuat în capitolul V ne dau mai 

multe direcții pe de urmat. În primul rând creșterea conștientizării 

populației cu privire la riscurile la care sunt expuși atât individual, cât 

și colectiv, în organizație, prin neimplementarea măsurilor de 

securitate minimă. 

O transparență mai pronunțată a autorităților care desfășoară 

activități în domeniul cibernetic, împreună cu o promovare 

corespunzătoare a inițiativelor de colaborare între mediul privat și cel 

guvernamental pot diminua percepția referitoare la abuzurile care pot 

fi efectuate de autoritățile competente, favorizând obținerea unei 

înțelegeri avansate asupra aspectelor legislative.  

Considerăm că percepția că toți actorii definiți în cadrul 

strategiei naționale de securitate cibernetică acționează în spațiul 

cibernetic național, precum și preocuparea față de posibilitatea 
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acestora de a accesa și folosi în scopuri ilicite datele personale sunt 

elemente suficiente care pot fi folosite ca factor declanșator al sporirii 

preocupării pentru implementarea tuturor măsurilor necesare 

protejării infrastructurilor cibernetice și a măsurilor legislative pentru 

pedepsirea celor implicați în acțiuni împotriva acestor infrastructuri.  

În ciuda limitărilor pe care le presupune studiul pilot efectuat, 

considerăm utilă extinderea acestuia la un număr semnificativ de 

persoane, astfel încât rezultatele să poată fi considerate relevante și să 

sprijine orientarea politicilor de conștientizare în funcție de percepția 

asupra elementelor surprinse în chestionar.  

Având în vedere perspectivele enunțate mai sus, putem 

considera confirmate toate ipotezele de la care a pornit demersul 

nostru. 

În urma analizei rezultatelor obținute, putem avansa drept 

propuneri, următoarele: 

� adoptarea cadrului legislativ-normativ în domeniul securității 

cibernetice; 

� includerea în programa învățământului primar, secundar și 

superior, a elementelor de securitate cibernetică, gradual, astfel 

încât să fie sporit gradul de conștientizare; 

� utilizarea rezultatelor teoretice în sprijinul activității de 

învățământ și cercetare; 

� utilizarea unui chestionar, asemănător celui din prezenta teză de 

doctorat, de către factorii decizionali la nivel național pentru 

obținerea unor elemente relevante susținerii și promovării 

aspectelor de securitate cibernetică.  
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