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Luna europeană a securității cibernetice: uniți împotriva amenințărilor 

la adresa securității cibernetice 

 
Octombrie 2017 este Luna europeană a securității cibernetice, anul acesta marcând 
cea de a 5-a aniversare a acestei campanii.  

Peste 300 de activități de promovare a siguranței online vor avea loc în întreaga Europă în cursul Lunii 
europene a securității cibernetice, printre acestea numărându-se, de exemplu, conferințe, ateliere, sesiuni de 
formare, reuniuni la nivel înalt, prezentări generale destinate utilizatorilor, campanii online etc. Campania din 
2017 se va concentra pe securitatea cibernetică la locul de muncă, pe guvernanță, pe protecția vieții private 
și a datelor, pe securitatea cibernetică la domiciliu și pe competențele în materie de securitate cibernetică.  
 
La evenimentul de lansare, care a avut loc la 29 septembrie 2017 în Tallinn și a fost găzduit de Universitatea 
Tehnică din acest oraș, reprezentanți ai sectorului public, ai industriei, ai echipelor naționale de coordonare și 
ai mediului academic din UE au prezentat o serie de recomandări și sugestii în materie de securitate cibernetică. 
Specialiști de renume din domeniul securității cibernetice au discutat despre subiectele legate de securitate 
abordate în fiecare săptămână a Lunii securității cibernetice. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu 
Autoritatea estonă pentru sistemele de informații (CERT Estonia), cu Universitatea Tehnică din Tallinn și cu 
ENISA. 

 

 

 
 
 

Vicepreședintele Comisiei Europene pentru piața unică digitală, Andrus Ansip, a declarat: „Securitatea 
cibernetică este una dintre pietrele de temelie ale lumii digitale; este responsabilitatea noastră 
comună, a tuturor, zi de zi. Salut aceste eforturi comune de sensibilizare a publicului cu privire la 
securitatea cibernetică și acțiunile concrete întreprinse în acest sens în întreaga Europă.” 

Comisarul pentru economie digitală și societate digitală, Mariya Gabriel, a declarat: „Oamenii nu vor 
putea anticipa riscurile digitale din viața lor profesională și din viața lor privată și nici nu le vor putea 
combate, decât dacă sunt suficient de bine informați și dacă dispun de competențele adecvate. Luna 
europeană a securității cibernetice este o excelentă ocazie de a ne completa planurile de sporire a 
siguranței cibernetice în UE.” 

Directorul executiv al ENISA, prof. Udo Helmbrecht, a făcut următoarea declarație: „Acesta este cel de 
al 5-lea an în care ENISA organizează, în parteneriat cu Comisia și cu statele membre, Luna europeană 
a securității cibernetice. Luna europeană a securității cibernetice din 2017 reunește experți din întreaga 
Uniune Europeană, cu obiectivul de a sprijini sensibilizarea publicului în legătură cu provocările în 
materie de securitate cibernetică pe care le întâmpină utilizatorii de zi cu zi. Acest eveniment este o 
ocazie de a reaminti tuturor importanța igienei informatice și faptul că securitatea cibernetică este 
responsabilitatea noastră, a tuturor, astfel cum subliniază campania «Oprește-te. Reflectează. 
Conectează-te» («Stop. Think. Connect.»).” 
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Evenimente din cadrul Lunii securității cibernetice (#CyberSecMonth)  
Evenimentele se vor desfășura pe toată durata lunii octombrie, în întreaga Europă. În fiecare săptămână va 
fi abordată o temă diferită: 
Prima săptămână – 2-6 octombrie: Securitatea cibernetică la locul de muncă 
A doua săptămână – 9-13 octombrie: Guvernanță, viață privată și protecția datelor  
A treia săptămână – 16-20 octombrie: Securitatea cibernetică la domiciliu  
A patra săptămână – 23-27 octombrie: Competențe în materie de securitate cibernetică 
 
În cursul lunii octombrie, ENISA și DG CONNECT din cadrul Comisiei Europene vor publica scurte videoclipuri 
pentru a sensibiliza publicul cu privire la temele asupra cărora se va concentra Luna europeană a securității 
cibernetice și vor organiza, de asemenea, evenimente și activități în jurul temelor respective. Pentru a afla 
mai multe despre evenimentele care au loc în orașul dumneavoastră, vă rugăm să consultați harta 
interactivă! Campania are și o dimensiune internațională: descoperiți Luna națională a sensibilizării 
publicului cu privire la securitatea cibernetică (National Cyber Security Awareness Month) și Campania 
națională de sensibilizare a publicului cu privire la securitatea cibernetică - «Oprește-te. Reflectează. 
Conectează-te» (National Cybersecurity Awareness Campaign -Stop. Think. Connect), ambele organizate în 
Statele Unite. Luna securității cibernetice va fi lansată pe plan mondial la 3 octombrie 2017 de către 
Organizația Statelor Americane (OAS) împreună cu Alianța națională pentru securitate cibernetică (NCSA), 
Departamentul pentru Securitate Internă al SUA (DHS) și Departamentul de siguranță publică din Canada 
(PSC), la „Hall of the Americas”, în Washington D.C.  
 
Pe site-ul web al Lunii europene a securității cibernetice, utilizatorii pot găsi sfaturi și sugestii în 23 de limbi, 
materiale de sensibilizare a publicului și multe alte informații. De asemenea, utilizatorii își pot testa nivelul 
de cunoștințe participând la quiz-ul online actualizat despre securitatea cibernetică, disponibil în 23 de limbi. 
În plus, utilizatorii pot găsi pe site-ul web dedicat acestei campanii un registru al coordonatorilor Lunii 
europene a securității cibernetice din fiecare stat membru. 
 
Încă o sugestie: Nu uitați să căutați informații cu privire la Concursul de securitate cibernetică 2017, care are 
loc între 30 octombrie și 3 noiembrie în Spania, în cadrul căruia tinere talente din toată Europa vor lucra în 
rețea, vor colabora și, în cele din urmă, vor concura pentru a-și demonstra competențele în materie de 
atacuri cibernetice și de apărare împotriva acestor atacuri!  

 
Context:  
Luna europeană a securității cibernetice este organizată de Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea 
Rețelelor și a Informațiilor (ENISA), alături de Comisia Europeană și de peste 300 de parteneri (autorități 
locale, guverne, universități, grupuri de reflecție, ONG-uri, asociații profesionale) din întreaga Europă. Ca și 
anul trecut, ENISA a colaborat și cu Europol (Centrul european de combatere a criminalității informatice - 
EC3), cu Autoritatea estonă pentru sistemele de informații (CERT Estonia), precum și cu Universitatea 
Tehnică din Tallinn în vederea promovării activităților de sensibilizare a publicului și de educație în materie 
de securitate cibernetică. 
 
ENISA le mulțumește partenerilor săi instituționali, și anume EC3 din cadrul Europol, Autorității estone 
pentru sistemele de informații (CERT Estonia), Universității Tehnice din Tallinn și tuturor celorlalți parteneri 
pentru implicarea lor activă și colaborarea la Luna europeană a securității cibernetice. 
 
„Securitatea cibernetică este responsabilitatea noastră, a tuturor – Oprește-te. Reflectează. Conectează-
te.” Urmăriți campania pe Twitter @CyberSecMonth #CyberSecMonth, #OctoberNIS 
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Materiale conexe: 
Strategia privind piața unică digitală 
Securitatea cibernetică în cadrul pieței unice digitale 
Material video - Luna europeană a securității cibernetice (2016) 
Relatările ambasadorilor securității cibernetice 
Concursul european de securitate cibernetică 
 
Pentru interviuri și solicitări de presă: 
Pentru chestiunile legate de Luna europeană a securității cibernetice, vă rugăm să contactați 
press@enisa.europa.eu 
 

Lista completă a partenerilor poate fi găsită aici: https://cybersecuritymonth.eu/about-ecsm/partners  
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