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Întrunirea țărilor cu ocazia desfășurării evenimentului „Luna Europeană a Securității 
cibernetice” 

Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice şi a Datelor  (ENISA), Comisia Europeană 
DG CONNECT şi Partneri lansează oficial pe data de 1 Octombrie 2014, Luna Europeană a Securității 
Cibernetice (ECSM). ECSM este o campanie a UE de promovare a securității cibernetice  în rândul 
cetățenilor şi urmăreşte schimbarea percepției asupra amenințărilor cibernetice, prin intermediul 
promovării conceptului de securitate a datelor şi a informațiilor, prin educație, schimbul de bune 
practici şi competiții. 

Lansarea oficială 

În acest an, lansarea oficială a ECSM are loc odată cu desfăşurarea evenimentului ENISA la nivel înalt 

„10 ani de asigurare a securității cibernetice… şi pe viitor!”, la instituția reprezentantă a landului 

Bavaria in cadrul Uniunii Europene, din Bruxelles.  

La acest eveniment la nivel înalt, ECSM va aborda tematica „Implicarea cetățenilor”, împreună cu 
reprezentanții evenimentului Săptămâna codificării, a Marii Coaliții pentru locuri de muncă, 
parteneri europeni şi ai SUA, urmată de o discuție moderată de Domnul François Thill, din partea 
coordinării ECSM din Luxemburg (LU). 

Declarația comisarului Kroes pentru ECSM: „Internetul şi o mulțime de servicii prin internet crează 
multe beneficii societății noastre: la fel de importantă este şi creşterea economiei, precum şi 
milioanele de locuri de muncă. Dar trebuie să consolidăm şi să restabilim încrederea, dacă dorim să 
beneficiem de aceste beneficii. Atunci când este vorba de securitatea cibernetică, interesul nostru 
comun este de a răspunde şi de a reacționa mult mai bine amenintărilor cibernetice. ENISA poate 
avea un dublu rol, operațional  şi strategic, pentru a garanta că Europa este pregătită, alături de 
partenerii ei publici şi privați. Fiecare dintre noi trebuie să se implice în cadrul provocărilor securității 
cibernetice: fiecare cetățean, orice afacere, fiecare guvern. Astfel, sper ca  Luna Europeană a 
Securității Cibernetice va duce la creșterea gradului de conștientizare– haideți să vorbim despre 
aceste lucruri!” 
 
Declarația directorului executiv al ENISA, Prof. Udo Helmbrecht, cu ocazia ECSM: „Internetul 

lucrurilor, prin intermediul căruia orice dispozitiv electronic va putea fi accesat și identificat doar cu 

ajutorul internetului, este foarte curând realizabil. Acest lucru are un impact profund asupra tuturor 

aspectelor din viața de zi cu zi a cetățenilor, deoarece toate servicille electronice sunt  dependente de 

un spațiu cibernetic deschis, în condiții de siguranță și securitate. Acestea sunt tehnologiile create azi 

și care vor asigura servicii în viitor. 

Astfel, este esențial, ca cetățenii să participle activ la îmbunătățirea securității informației , ca ENISA 

să faciliteze procesele de îmbunătățire, iar statele membre să se asigure că politica de securitate 

sprijină economia bazată pe internet, prevăzută pentru Europa 2020. Cu fiecare an, am consolidat 

acest parteneriat de încredere pentru Luna Europeană a Securității cibernetice șI sunt onorat să văd 

nivelul înalt de implicare din partea partenerilor .În numele echipei, vă multumesc tuturor! ” 

Actiune! Are loc în octombrie la nivel local.  În luna octombrie, comunitatea a introdus pe agendă  

http://www.facebook.com/ENISAEUAGENCY
https://twitter.com/enisa_eu
http://www.linkedin.com/company/european-network-and-information-security-agency-enisa-
https://www.youtube.com/user/ENISAvideos
http://www.enisa.europa.eu/front-page/RSS
http://ec.europa.eu/dgs/connect/en/content/dg-connect
http://cybersecuritymonth.eu/partners
https://cybersecuritymonth.eu/
https://cybersecuritymonth.eu/
http://cybersecuritymonth.eu/
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următoarele subiecte de securitate a retelelor informatice și a datelor: 

 Prima săptămână: Formarea angajatorilor, adresat organizațiilor publice și private 
 A doua săptămână: Securitatea calculatorului și cea mobilă, protecție și updatări, adresat 

tuturor utilizatorilor digitali; 
 A treia săptămână: Codificare,  adresat studenților; 
 A patra săptămână: exerciții de securitate cibernetică, adresat experților tehnici; 
 A cincea săptămână: ePrivacy, adresat tuturor utilizatorilor digitali 

Lista completă a activităților ECSM care au loc în întreaga Europă o găsiți la secțiunea “Evenimente” 
a paginei de web dedicată evenimentului, care este actualizată permanent. Acest lucru este valabil 
atât pentru activitățile online cât și cele offline.  

ECSM va fi urmată de o întâlnire de evaluare și de raportare a ECSM. 

Pentru lista completă a partenerilor colaboratori în 2014, consultați: 
http://cybersecuritymonth.eu/partners 

Material online disponibil pentru utilizatorii digitali  

În luna octombrie ENISA va publica materiale noi în fiecare săptămână. Consultați pagina de web! 

Azi vom publica primele materiale, inclusive 7 scrisori de informare cu recomandări în materie de 
securitate cibernetică, în mai multe limbi ale UE. Recomandările includ sfaturi referitoare la 
securitatea rețelelor informatice și a datelor, care se adresează angajatorilor și cadrelor didactice, la 
riscurile utilizării unui software sau anti-malware întrerupt, securitatea serviciilor  de tip cloud, care 
se bucură de popularitate (de exemplu mijloace de comunicare socială), drepturile de protecție a 
datelor online, precum și înțelegerea lecțiilor învățate până în prezent, în sensul facilitării Exercițiilor 
cibernetice pan-europene între sectorul public și privat.  

Răspândiți vestea!  

Toate părțile interesate de securitatea cibernetică sunt invitate să participe anul acesta în octombrie 
la campania ECSM. Urmăriți contul dedicat pe Twitter (@CyberSecMonth) și implicați-vă în 
activitățile #OctoberNIS din cadrul Lunii Europene a Securității Cibernetice. Pentru un contact direct, 
adresați-vă stakeholderrelations [at] enisa.europa.eu, în atenția Doamnei Daria Catalui. 

Securitatea cibernetică este o responsabilitate comună. STOP.GÂNDEȘTE.CONECTEAZĂ-TE. 

http://www.facebook.com/ENISAEUAGENCY
https://twitter.com/enisa_eu
http://www.linkedin.com/company/european-network-and-information-security-agency-enisa-
https://www.youtube.com/user/ENISAvideos
http://www.enisa.europa.eu/front-page/RSS
http://cybersecuritymonth.eu/events
http://cybersecuritymonth.eu/partners
https://www.enisa.europa.eu/
https://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/cyber-crisis-cooperation/cce/cyber-exercises
https://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/cyber-crisis-cooperation/cce/cyber-exercises

