
Securitatea Cibernetică
o prioritate strategică a României



Bună ziua!

Sunt Ionuț-Valeriu Andrei
Secretar de stat 
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
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Într-un interval de timp extrem 
de scurt, asigurarea securității 
cibernetice a devenit critică 
pentru funcționarea societății 
atât în ansamblul ei, cât și 
pentru fiecare sferă în parte, fie 
ea economică, socială, culturală 
sau chiar pentru asigurarea 
funcțiunilor esențiale ale 
statului
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Versiunea 2013 a Strategiei UE de securitate 
cibernetică a fost construită pe 3 piloni 
strategici

Combaterea
Criminalității
Informatice 

Apărare
Securitatea 
Rețelelor și 
Informației 
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Ulterior, adoptarea Directivei NIS în 2016 cu aplicarea sa începând cu anul 
2018, a definit și rafinat acest ecosistem sub aspectul dispozițiilor legale, al 
organismelor de reglementare și al rețelelor de cooperare strategică și 
operațională
S-au stabilit procese continue în scopul unificării practicilor, atingerii nivelului 
comun de pregătire și întăririi capacității de răspuns comun și coordonat la 
incidente pe tot teritoriul UE.

Pentru România, din perspectiva unui Stat Membru, aderarea la un set 
comun de obiective ale unei întregi regiuni crește eficiența proceselor interne 
de asigurare a securității cibernetice și oferă siguranța protecției cetățenilor 
și economiei nu doar în interiorul granițelor, ci și în afara lor.

Propunerea de directivă NIS, cu viziunea sa privind întărirea încrederii 
cetățenilor în Piața Digitală Unică, constituie primul act normativ de anvergură 
dedicat securității cibernetice la scara întregii Uniuni.
A fost primul pas în definirea unui ecosistem unitar la nivel continental
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Securitatea Rețelelor și Informației 
NIS = Network and Information Security



Regulamentul General 
privind Prelucrarea 
Datelor cu Caracter 
personal (GDPR)

Legislație

Directiva Network 
and Information 
Security
prin legea de transpunere
362/2018 privind asigurarea unui
nivel comun ridicat de securitate a 
rețelelor și sistemelor informatice
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Cele două acte normative aduc la nivel de prevedere 
legală standardele internaționale recunoscute, precum 
și bunele practici și cooperarea continuă cu alte state la 
nivel operațional și strategic



Elemente strategice la nivelul UE:
◦ Piața Digitală Unică
◦ asigurarea rezilienței
◦ dezvoltarea unei Rețele de Cercetare în

domeniul Securității Cibernetice și a Centrelor
de Competență

◦ promovarea igienei cibernetice
◦ dezvoltarea aptitudinilor
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Proiectele Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
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◦ RO – NET
Infrastructură națională de 
broadband în zone defavorizate

◦ NGN (NGA)
Internet de mare viteză în 
168,000 de gospodării

◦ Broadband
Stabilirea cadrului de referință în 
domeniul dezvoltării rețelei de 
bandă largă în România

◦ Cloud Guvernamental
Soluție tehnică pentru 
eficientizarea exploatării 
partajate a resurselor IT de 
către instituțiile administrației 
publice

◦ E-GOV
Analiza și optimizarea cadrului 
legislativ, procedural și 
operațional, în vederea 
digitalizării

◦ SIIEASC – MAI
Dezvoltarea serviciilor publice 
electronice specifice 
evenimentelor de viață primare 
– naștere, căsătorie, divorț, 
deces

◦ SITUE
Construire nod eIDAS pentru 
România și interconectare cu 
nodurile celorlalte State Membre 
UE și cu furnizorii de identitate și 
servicii electronice din România

◦ SIMSIP
Susținerea reformelor instituționale 
ale MCSI și CERT-RO prin 
implementarea unui sistem unitar 
de management al calității și 
performanței.

◦ E-COM
Elaborare cadru normativ pentru 
stimularea dezvoltării eficiente și 
sigure a comerțului online

◦ Smart City
Elaborarea Strategiei Naționale 
Smart City

Un element strategic în toate acestea îl constituie asigurarea securității rețelelor, 
sistemelor și comunicațiilor, condiție cheie pentru progres și reușita demersurilor 
Ministerului de a promova și dezvolta societatea informațională românească.



Vă mulțumesc!
Aveți întrebări?
◦ Aflați mai multe pe site-ul MCSI 
https://www.comunicatii.gov.ro/

◦ Mă puteți găsi la adresa de e-mail
ionut.andrei@comunicatii.gov.ro
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