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Rezumat 

Recomandarea invită statele membre să adopte măsuri pentru sporirea rezilienței infrastructurii critice 

utilizate pentru furnizarea de servicii esențiale pe piața internă și să coopereze între ele, cu Comisia 

Europeană, cu alte autorități publice relevante, precum și cu entitățile care operează infrastructuri critice. 
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1. CONTEXT 

Infrastructura critică a UE a devenit vulnerabilă în fața recentelor evoluții geopolitice - războiul 

de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei, atacuri fizice și cibernetice, amenințări hibride, 

sabotarea gazoductelor Nord Stream.  

 

Infrastructura critică europeană = reprezintă o 
infrastructură critică naţională, a cărei perturbare 
sau distrugere ar avea un impact semnificativ asupra 
a cel puţin două state membre ale Uniunii Europene. 
Aceasta poate include o resursă, o instalație, un 
echipament, o rețea sau un sistem necesar pentru 
furnizarea unui serviciu esențial. 

Protecţia infrastructurilor critice = reprezintă 
ansamblul unitar de procese și activități organizate și 
desfășurate pentru a descuraja, diminua şi neutraliza 
o ameninţare, un risc sau un punct vulnerabil prin 
identificarea, implementarea și menținerea 
măsurilor de securitate, organizatorice, tehnice, 
procedurale și de altă natură, rezultate în urma 
derulării proceselor de management al riscului. 
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De aceea, la 5 octombrie 2022, președintele 

Comisiei Europene a prezentat un plan în 5 puncte 

pentru o infrastructură critică rezilientă, prin care a 

susținut că sunt necesare acțiuni care să consolideze 

capacitatea UE de a-și proteja infrastructura critică în 

fața atacurilor, atât pe teritoriul Uniunii, cât și în 

vecinătatea sa directă. Reziliența nu înseamnă numai 

capacitatea de a rezista în fața provocărilor și de a le 

face față, ci și aceea de a realiza tranziții într-un mod 

durabil, echitabil și democratic. 

Ca parte esențială a obiectivului UE de a 

construi o uniune a securității, Comisia Europeană a 

propus deja în 2020 norme actualizate pentru a spori 

reziliența entităților critice.  

Directiva privind reziliența infrastructurilor 

critice (Directiva REC) adoptată în 2022 își propune 

să consolideze reziliența din punctul de vedere al 

securității fizice și cibernetice. Directiva REC propune un nou cadru de cooperare, precum și obligații 

pentru statele membre și entitățile critice, menite să consolideze reziliența fizică offline din următoarele 

sectoare: energie, transporturi, infrastructură digitală, servicii bancare, infrastructura pieței financiare, 

sănătate, apă potabilă, apă reziduală, administrație publică, spațiu și alimente. În plus, statele membre ale 

UE ar trebui să aibă o strategie pentru a spori reziliența entităților critice, să efectueze evaluări naționale 

ale riscurilor și să identifice entitățile critice. 

Printre instrumentele UE care gestionează crizele și care acționează pentru consolidarea 

rezilienței se află mecanismul de protecție civilă și mecanismul integrat pentru un răspuns politic la crize. 

Mecanismul de protecție civilă al Uniunii coordonează la nivelul UE răspunsul la dezastrele 

naturale și la cele provocate de om. Acesta promovează cooperarea între autoritățile naționale de protecție 

civilă, creșterea gradului de sensibilizare și pregătire a populației în ceea ce privește dezastrele și 

acordarea unei asistențe coordonate, eficace și rapide țărilor afectate. 

Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență este nucleul operațional al 

mecanismului de protecție civilă: este activ 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână și coordonează eforturile 

UE de răspuns în caz de dezastre. Acest mecanism include Rezerva europeană de protecție civilă -  un 

ansamblu de resurse angajate în prealabil și puse în comun în mod voluntar de statele membre în vederea 

desfășurării imediate în interiorul sau în afara UE. 

Mecanismul integrat pentru un răspuns politic la crize sprijină luarea de decizii rapide și 

coordonate la nivelul politic al UE pentru crize majore și complexe, inclusiv acte de terorism. Prin 

intermediul acestui mecanism, președinția Consiliului coordonează răspunsul politic la crize reunind 

instituțiile UE, statele membre afectate și alți actori-cheie. Acest mecanism se declanșează fie de 

președinție, fie în urma invocării clauzei de solidaritate de către un stat membru pentru a coordona 

măsurile UE ca răspuns la criza migrației și la pandemia de COVID-19.  

De asemenea, Uniunea Europeană a adoptat norme pentru a pregăti răspunsul în caz de urgență 

sanitară, pentru protecția rețelelor și a sistemelor informatice, dar și a infrastructurilor critice. 

Răspunsul în caz de urgență sanitară. UE a adoptat patru regulamente în cadrul pachetului privind 

uniunea europeană a sănătății pentru a îmbunătăți capacitatea Uniunii de a preveni și detecta urgențele 

sanitare transfrontaliere, precum și de a răspunde rapid la acestea. Este vorba despre regulamentul 

Obiectivele planului: 
• îmbunătățirea gradului de pregătire;  
• colaborarea cu statele membre în 
vederea realizării unor teste de rezistență a 
infrastructurii lor critice, începând cu 
sectorul energetic și continuând cu alte 
sectoare cu risc ridicat; 
•  consolidarea, în special, a 
capacității de răspuns prin intermediul 
mecanismului de protecție civilă al Uniunii;  
• o bună utilizare a capacității 
satelitare pentru a detecta amenințările 
potențiale; 
•  consolidarea cooperării cu NATO și 
cu partenerii-cheie în ceea ce privește 
reziliența infrastructurii critice. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020PC0829
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privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate (Decizia nr. 1082/2013/UE) și un cadru pentru 

asigurarea furnizării contramăsurilor medicale în cazul unei urgențe. De asemenea, UE a adoptat 

mandatele revizuite pentru Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor și pentru Agenția 

Europeană pentru Medicamente și a instituit Autoritatea pentru Pregătire și Răspuns în caz de Urgență 

Sanitară (HERA), care trebuie să asigure dezvoltarea, fabricarea, achiziția și distribuirea echitabilă ale 

principalelor contramăsuri medicale în cadrul UE. 

Vulnerabilitatea lanțului alimentar european. În noiembrie 2021, Comisia Europeană a prezentat 

un plan de urgență pentru garantarea securității alimentare în vremuri de criză, în special ca urmare a 

fenomenelor meteorologice extreme, problemelor legate de sănătatea plantelor și a animalelor, precum 

și penuriei de factori de producție esențiali, cum ar fi îngrășămintele, energia și forța de muncă. Comisia 

Europeană a propus crearea unui mecanism european de pregătire și răspuns în caz de criză în materie 

de securitate alimentară și instituirea unui grup de experți care să se asigure că UE este pe deplin pregătită 

pentru potențiale provocări în materie de aprovizionare cu alimente. 

Protecția rețelelor și a sistemelor informatice. În 2016 a fost adoptată prima măsură legislativă la 

nivelul UE cu scopul de a spori cooperarea dintre țările UE cu privire la chestiunea vitală a securității 

cibernetice s-a concretizat prin Directiva privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (NIS). 

Directiva a fost revizuită în 2022 (NIS 2) și va asigura o acoperire sectorială largă a obligațiilor în materie 

de securitate cibernetică. Aceasta va prevedea o nouă cerință ca statele membre să includă, după caz, 

cablurile submarine în strategiile lor de securitate cibernetică. 

Securitatea informatică a sectorului financiar. Ca urmare a acordului la care au ajuns Consiliul și 

Parlamentul European la 11 mai 2022, securitatea acestui domeniu se va asigura prin Actul privind 

reziliența operațională digitală (DORA). DORA stabilește cerințe uniforme pentru securitatea rețelelor 

și a sistemelor informatice ale societăților și organizațiilor care își desfășoară activitatea în sectorul 

financiar și ale  părților terțe critice care le furnizează servicii legate de TIC. Actul creează un cadru de 

reglementare privind reziliența operațională digitală, prin care toate firmele trebuie să se asigure că pot 

face față oricărui tip de perturbări și amenințări legate de TIC, pot reacționa și se pot redresa în urma 

acestora. 

 

2. PREZENTAREA PROPUNERII 

2.1. Obiectivul general 

Propunerea de recomandare vizează intensificarea la maximum și accelerarea activității de protejare a 

infrastructurii critice în trei domenii prioritare: pregătire, răspuns și cooperare internațională. 

2.2. Obiectivul secundar 

Propunerea de recomandare are în vedere protejarea activelor, a instalațiilor și a sistemelor care sunt 

necesare pentru funcționarea economiei și pentru furnizarea de servicii esențiale pe piața internă, dar și 

atenuarea impactului oricărui atac prin asigurarea unei reveniri cât mai rapide la normal. 

2.3. Prezentarea propriu-zisă 

Propunerea de recomandare susține elaborarea unui Plan privind incidentele și crizele care vizează 

securitatea infrastructurii critice. În temeiul acestuia, statele membre, instituțiile, organele, oficiile și 

agențiile UE trebuie să coopereze în vederea oferirii unui răspuns la incidentele care vizează 

infrastructura critică, în special dacă antrenează perturbări semnificative ale furnizării de servicii 

esențiale pentru piața internă.  

Pentru o mai bună pregătire, statele membre sunt invitate să dea curs următoarelor recomandări: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32013D1082
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/protecting-against-cross-border-health-threats/#stronger%20EU%20agencies
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0576&lang1=RO&from=EN&lang3=choose&lang2=choose&_csrf=4e307106-916d-4f86-af5c-85532bd5f478
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_689_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/agri-food-supply-chain/contingency-plan_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0823&lang1=RO&from=EN&lang3=choose&lang2=choose&_csrf=4e307106-916d-4f86-af5c-85532bd5f478
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2022/05/11/digital-finance-provisional-agreement-reached-on-dora/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0595&qid=1668157072278
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• să efectueze evaluări ale riscurilor sau să actualizeze astfel de evaluări privind reziliența 

entităților care operează infrastructuri critice europene desemnate în sectorul transporturilor și cel 

energetic în temeiul Directivei 2008/114/CE;  

• să își intensifice lucrările pregătitoare pentru a transpune și a pune în aplicare, cât mai curând 

posibil, noua Directivă REC ;  

• să informeze Comisia Europeană cu privire la tipurile de riscuri identificate pentru fiecare 

sector și subsector și la rezultatele evaluărilor riscurilor, prin intermediul unui model comun de 

raportare stabilit cu celelalte state membre ; 

• să accelereze procesul de identificare și desemnare a entităților critice ; 

• să acorde prioritate entităților critice care utilizează infrastructură critică conectată fizic între 

două sau mai multe state membre ; 

• să supună entitățile care operează infrastructuri critice unor teste de rezistență, în special în  

sectorul energetic, cu posibilitatea extinderii și către alte  sectoare prioritare, precum infrastructura 

digitală, transporturile și domeniul spațial ; 

• să coopereze cu țările terțe relevante în ceea ce privește reziliența entităților care operează 

infrastructuri critice cu relevanță transfrontalieră. 

• să utilizeze potențialele oportunități de finanțare de la nivelul Uniunii și de la nivel național 

pentru a spori reziliența entităților care operează infrastructuri critice în Uniune sau  de-a lungul rețelelor 

transeuropene, în fața întregii game de amenințări semnificative, în special în cadrul programelor 

finanțate din Fondul pentru securitate internă și din Fondul european de dezvoltare regională ; 

• să utilizeze serviciile de pregătire în materie de securitate cibernetică oferite în cadrul 

programului de sprijin pe termen scurt al Comisiei pus în aplicare cu ENISA, în special testele de 

penetrare cibernetică pentru a identifica vulnerabilitățile ; sunt încurajate să acorde prioritate entităților 

care operează infrastructuri critice în sectorul energetic, al infrastructurii digitale și al transporturilor. 

• să finalizeze de urgență punerea în aplicare a măsurilor recomandate în setul de instrumente al 

UE privind securitatea cibernetică a rețelelor 5G ;   

• să pună în aplicare cât mai curând posibil viitorul cod de rețea pentru aspectele de securitate 

cibernetică ale fluxurilor transfrontaliere de energie electrică ; 

• să dezvolte utilizarea programelor Galileo și/sau Copernicus pentru supraveghere ; 

• să se utilizeze capacitățile oferite de comunicarea guvernamentală prin satelit a Uniunii 

(GOVSATCOM) din cadrul Programului spațial al Uniunii pentru a monitoriza infrastructura critică și a 

sprijini răspunsul în situații de criză.  

Pentru o mai bună pregătire, sunt propuse o serie de acțiuni la nivelul Uniunii:  

• Comisia Europeană să intensifice cooperarea dintre experții statelor membre, cu scopul de a 

contribui la consolidarea rezilienței fizice non-cibernetice a entităților care operează infrastructuri critice;  

•  Statele membre ar trebui să desemneze puncte de contact cu cunoștințele de specialitate 

relevante și prin schimbul de experiență cu privire la metodologiile utilizate pentru testele de rezistență 

și protocoalele și planurile de contingență elaborate pe baza acestora.  

• Comisia Europeană să sprijine statele membre prin furnizarea de manuale și orientări, cum ar fi 

elaborarea unui manual privind protecția infrastructurilor critice și a spațiilor publice împotriva 

sistemelor de aeronave fără pilot la bord, precum și a unor instrumente de evaluare a riscurilor. SEAE, 

în special prin intermediul Centrului de situații și de analiză a informațiilor al UE și al celulei sale de 

fuziune împotriva amenințărilor hibride, este invitat să organizeze informări cu privire la amenințările la 

adresa infrastructurii critice din UE pentru a îmbunătăți conștientizarea situației. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32008L0114
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• Comisia Europeană să sprijine utilizarea rezultatelor proiectelor privind reziliența de către 

entitățile care operează infrastructuri critice finanțate în cadrul programelor de cercetare și inovare ale 

Uniunii.  

• Grupul de cooperare NIS, în cooperare cu Comisia și cu Înaltul Reprezentant, este invitat să își 

intensifice colaborarea cu rețelele relevante și cu organismele civile și militare în ceea ce privește 

evaluarea riscurilor și elaborarea de scenarii de risc în materie de securitate cibernetică, cu un accent 

inițial pe energie, comunicații, transporturi și infrastructură spațială, precum și pe interdependențele 

dintre sectoare și dintre statele membre.  

• Comisia Europeană trebuie să își intensifice activitățile de sprijinire a pregătirii statelor membre 

și a răspunsului la incidentele de securitate cibernetică de mare amploare ; 

•  Comisia Europeană trebuie să își intensifice eforturile vizând măsurile prospective, de 

anticipare, inclusiv în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii, în colaborare cu statele 

membre ; 

•  Comisia Europeană trebuie să încurajeze utilizarea activelor de supraveghere ale UE 

(Copernicus și Galileo) pentru a sprijini statele membre în monitorizarea infrastructurii critice și a 

vecinătății imediate a acestora, după caz, și pentru a sprijini alte opțiuni de supraveghere prevăzute în 

Programul spațial al Uniunii. 

• agențiile Uniunii și alte organisme relevante sunt invitate să ofere sprijin în chestiuni legate de 

reziliența entităților care operează infrastructuri critice. 

Pentru a avea un răspuns coordonat, statele membre sunt invitate să dea curs următoarelor 

recomandări: 

• să își coordoneze răspunsul și să mențină o privire de ansamblu a răspunsului transsectorial la 

perturbările majore ale furnizării de servicii esențiale de către entitățile care operează infrastructuri critice 

în cadrul mecanismului pentru răspuns la crize al Consiliului în ceea ce privește infrastructura critică cu 

relevanță transfrontalieră, Planul privind incidentele și crizele de securitate cibernetică de mare amploare 

sau, în cazul unei campanii hibride, al cadrului pentru un răspuns coordonat al UE la campaniile hibride; 

• să își intensifice schimburile de informații în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii 

pentru a favoriza declanșarea alertelor timpurii și a-și coordona răspunsul în cadrul mecanismului în 

cazul unor astfel de perturbări semnificative; 

• să își sporească disponibilitatea de a răspunde prin intermediul mecanismului de protecție civilă 

al Uniunii la astfel de perturbări majore, în special în cazul în care este probabil ca acestea să aibă 

implicații transfrontaliere – sau chiar paneuropene – semnificative și implicații intersectoriale; 

• să colaboreze cu Comisia în ceea ce privește dezvoltarea în continuare a capacităților de răspuns 

relevante în cadrul Rezervei europene de protecție civilă și al rescEU; 

• să invite entitățile care operează infrastructura critică și autoritățile naționale relevante să 

consolideze capacitatea acestor entități de a restabili rapid un nivel minim al serviciilor esențiale 

furnizate; 

• să se asigure că, atunci când este necesară reconstruirea infrastructurii critice, o astfel de 

infrastructură reconstruită va fi rezilientă la întreaga gamă de riscuri semnificative care pot apărea, 

inclusiv în scenarii climatice nefavorabile. 

• să își intensifice lucrările pregătitoare pentru transpunerea și aplicarea Directivei NIS 2, începând 

imediat să consolideze capacitățile echipelor naționale de intervenție în caz de incidente de securitate 

informatică, actualizându-și rapid strategiile de securitate cibernetică și adoptând cât mai curând posibil 

planuri naționale de răspuns în caz de incidente și crize de securitate cibernetică. 
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Pentru a avea un răspuns coordonat, sunt propuse o serie de acțiuni la nivelul Uniunii:  

• Comisia Europeană trebuie să colaboreze cu statele membre pentru a dezvolta capacitățile de 

răspuns în situații de urgență în vederea îmbunătățirii gradului de pregătire operațională pentru a aborda 

efectele imediate și indirecte ale perturbărilor majore ale furnizării serviciilor esențiale de către entitățile 

care operează infrastructuri critice; 

• Comisia Europeană trebuie să analizeze și să testeze caracterul adecvat și gradul de pregătire 

operațională a capacității de răspuns existente; să revizuiască periodic eventuala necesitate de a dezvolta 

noi capacități de răspuns la nivelul UE prin intermediul rescEU; să intensifice colaborarea transsectorială 

pentru a asigura un răspuns adecvat la nivelul UE și va organiza exerciții periodice pentru a testa această 

colaborare; să dezvolte ERCC ca centru de criză transsectorial la nivelul UE pentru coordonarea 

sprijinului acordat statelor membre afectate. 

• Comisia Europeană trebuie să colaboreze cu Înaltul Reprezentant, cu statele membre și cu 

agențiile Uniunii în vederea elaborării unui plan privind incidentele și crizele ce pot afecta infrastructura 

critică; 

• Comisia Europeană trebuie să colaboreze cu părțile interesate și cu experții pentru a defini 

posibilele măsuri de redresare post incidente legate de infrastructura cablurilor submarine. 

În ceea ce privește cooperarea internațională, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant vor sprijini 

țările partenere pentru a spori reziliența entităților care operează infrastructuri critice pe teritoriul acestor 

țări. De asemenea, vor consolida coordonarea cu NATO în ceea ce privește reziliența infrastructurii 

critice prin intermediul dialogului structurat UE-NATO privind reziliența și vor institui un grup operativ 

în acest scop. 

Statele membre sunt invitate să contribuie, în cooperare cu Comisia și Înaltul Reprezentant, la 

dezvoltarea și punerea în practică accelerată a setului de instrumente al UE pentru amenințările hibride 

și a orientărilor de punere în aplicare menționate în concluziile Consiliului privind Cadrul pentru un 

răspuns coordonat al UE la campaniile hibride  și ulterior să le utilizeze pentru a asigura efectul deplin 

al cadrului pentru un răspuns coordonat al UE la campaniile hibride, în special atunci când se analizează 

și se pregătesc răspunsuri cuprinzătoare și coordonate ale UE la campaniile hibride și la amenințările 

hibride, inclusiv cele împotriva entităților care operează infrastructuri critice. 

 

3. POZIȚII ȘI LUCRĂRI ALE INSTITUȚIILOR UE  

3.1. Parlamentul European 

➢ 15 octombrie 2021 – Rezoluția referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European 

și a Consiliului privind reziliența entităților critice a subliniat că este necesară stabilirea unor norme 

minime pentru a se asigura: furnizarea și libera circulație a serviciilor esențiale pe piața internă, 

consolidarea rezilienței entităților critice, cooperarea transfrontalieră între autoritățile competente.  

➢ 29 septembrie 2021 – Avizul Comisiei pentru afaceri externe referitor la propunerea de directivă 

a Parlamentului European și a Consiliului privind reziliența entităților critice a evidențiat că statele 

membre ar putea să sprijine organizarea de exerciții, inclusiv transsectoriale și transfrontaliere, după caz, 

pentru a testa reziliența entităților critice, dar și să asigure formarea personalului acestora.  

➢ 26 iulie 2021 – Avizul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor referitor la 

propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reziliența entităților critice a 

salutat evaluarea riscurilor pe care trebuie să o efectueze fiecare stat membru și a subliniat că  trebuie să 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0289_RO.html#_section1
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AFET-AD-692863_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-AD-691165_RO.pdf
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existe o cooperare mai bună între companiile care asigură servicii vitale pentru buna funcționare a vieții 

cotidiene. 

➢ 12 iulie 2021 – Avizul Comisiei pentru transport și turism referitor la propunerea de directivă a 

Parlamentului European și a Consiliului privind reziliența entităților critice a subliniat că transporturile 

oferă șansa de a evalua starea infrastructurii critice și situația procedurilor de urgență din toate sectoarele 

esențiale.  

3.2. Consiliul European 

➢ 21-22 octombrie 2021 - Concluziile privind tema creșterii semnificative a activităților cibernetice 

răuvoitoare menite să submineze valorile democratice și securitatea funcțiilor de bază ale societăților 

noastre au solicitat realizarea mai multor progrese cu privire la adoptarea propunerilor privind securitatea 

rețelelor și a sistemelor informatice și a rezilienței entităților critice, dar și cu privire la setul de 

instrumente pentru diplomația cibernetică. Concluziile au subliniat că este important să se dezvolte în 

continuare cadrul UE de gestionare a crizelor în materie de securitate cibernetică. 

➢ 16 decembrie 2021 – Concluziile Consiliului European au subliniat următoarele aspecte: 

- continuarea punerii în aplicare a Strategiei UE privind mijloacele terapeutice împotriva COVID-19, 

inclusiv achizițiile publice comune;  

- gestionarea și reziliența situațiilor de criză constituie o prioritate politică transversală majoră pentru 

Uniune;  

- UE își menține angajamentul față de ordinea internațională bazată pe norme la nivel mondial și față de 

consolidarea cooperării cu partenerii din întreaga lume, pentru a aborda împreună amenințările și 

provocările comune;  

- este important să fie vizate toate rutele de migrație și să se monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare 

rapidă și efectivă a politicii externe a UE în domeniul migrației. 

➢ 20-21 octombrie 2022 – Concluziile Consiliului European au condamnat cu fermitate actele de 

sabotaj săvârșite împotriva infrastructurii critice, inclusiv împotriva conductelor Nord Stream și a 

declarat că orice perturbare deliberată a infrastructurii critice sau orice alte acțiuni hibride vor primi un 

răspuns unit și hotărât din partea UE. Pentru a consolida reziliența infrastructurii critice, liderii UE au 

solicitat statelor membre să ia măsuri urgente și eficace și să coopereze între ele, cu Comisia Europeană 

și cu alți actori relevanți. 

3.3. Consiliul Uniunii Europene 

➢ 23 mai 2022 - Concluziile privind dezvoltarea poziției cibernetice a Uniunii Europene subliniază 

că atacurile cibernetice, tentativele de intruziune, perturbare sau distrugere a rețelelor și sistemelor 

informatice au devenit mai frecvente și atrag atenția asupra faptului că acestea ar putea submina 

securitatea economică, afectând instituțiile și procesele democratice și punând în pericol securitatea și 

stabilitatea internaționale. 

➢ 3 martie 2022 - Concluziile privind acțiunile de protecție civilă în UE în contextul schimbărilor 

climatice au propus mai multe investiții în cercetare și inovare, precum acțiuni adecvate de prevenire și 

pregătire, dezvoltarea capacităților de protecție civilă, îmbunătățirea pregătirii cetățenilor printr-o mai 

bună informare și încurajarea participării cetățenilor și a voluntarilor la inițiativele în materie de 

protecție civilă. 

➢ 13 decembrie 2021 – Concluziile privind un nou plan de urgență pentru garantarea aprovizionării 

cu alimente în Europa au reiterat rolul strategic al sectoarelor agriculturii, pescuitului, acvaculturii, 

precum și al sectorului alimentar din UE în asigurarea unei aprovizionări suficiente și variate a populației 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TRAN-AD-692636_RO.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/52646/20211022-euco-conclusions-ro.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/53619/20211216-euco-conclusions-ro.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/59749/2022-10-2021-euco-conclusions-ro.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9364-2022-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/54659/st06528-en22.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14741-2021-INIT/ro/pdf
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cu alimente sigure, hrănitoare, durabile și la prețuri accesibile, în orice moment, inclusiv în vremuri de 

criză, precum și importanța pieței unice în acest sens în asigurarea liberei circulații a bunurilor, a 

persoanelor, a animalelor vii, a serviciilor și a capitalurilor. 

➢ 23 noiembrie 2021 – Concluziile privind reziliența, pregătirea și răspunsul în situații de criză au 

recunoscut importanța unei abordări bazate pe date concrete a dezvoltării obiectivelor Uniunii în acest 

domeniu până la sfârșitul anului 2022, ținând seama de cele mai bune practici și de învățămintele 

desprinse din cadrele de reziliență existente. De asemenea au subliniat importanța dezvoltării cadrului 

UE de gestionare a crizelor în materie de securitate cibernetică și a unui răspuns eficient la nivelul UE la 

incidentele și crizele de securitate cibernetică de mare amploare. Nu în ultimul rând, au evidențiat că 

importanța coordonării și a cooperării consulare în timpul crizelor și necesitatea de a desprinde 

învățăminte din răspunsul la pandemia de COVID-19 și de la alte crize; așteaptă prezentarea unei 

propuneri a Comisiei Europene în 2022 prin care să se revizuiască Directiva UE privind protecția 

consulară. 

 

4. INFORMAȚII ȘI EVOLUȚII REFERITOARE LA SITUAȚIA DIN ROMÂNIA  

➢ 2020 - Planul național de management al riscurilor de dezastre (Comitetul Național pentru Situații 

de Urgență) abordează măsurile și acțiunile necesare pentru asigurarea prevenirii, pregătirii și răspunsului 

adecvat, la nivel de sistem, în concordanță cu orientările internaționale și obligațiile României ce decurg 

din calitatea de stat membru al Uniunii Europene și ONU, pe linia reducerii riscurilor de dezastre.  

Centrul National de Coordonare a Protecției Infrastructurilor Critice este unitatea centrală de specialitate 

a Ministerului Afacerilor Interne responsabilă pentru organizarea și desfășurarea activităților necesare 

implementării OUG nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011; îndeplinește funcția de punct național de contact în 

domeniul protecției infrastructurilor critice în relația cu Comisia Europeană, statele membre ale UE, 

Organizația Tratatului Atlanticului de Nord și alte structuri internaționale. A se vedea aici principalele 

atribuții ale Centrului.  

➢ Strategia Autorității de Supraveghere Financiară 2021-2023 stabilește, printre altele, principalul 

obiectiv în cadrul politicii macroprudențiale și anume consolidarea rezilienței infrastructurilor financiare. 

➢ 29 martie 2022 - Hotărârea Camerei Deputaților (nr. 28/2022) privind adoptarea opiniei 

referitoare la Comunicarea „Plan de urgență pentru garantarea aprovizionării cu alimente și a securității 

alimentare în vremuri de criză” recomandă un format pentru armonizarea politicilor de garantare a 

aprovizionării cu alimente și a securității alimentare în vremuri de criză, precum și a celor referitoare la 

răspunsul adecvat pentru contracararea amenințărilor la adresa securității alimentare a Uniunii Europene. 

Subliniază că este necesară o strategie de comunicare cuprinzătoare, care să însoțească Planul de urgență 

pentru garantarea aprovizionării cu alimente și a securității alimentare în vremuri de criză. Consideră 

esențială crearea unui mecanism de monitorizare, prin intermediul platformelor digitale, care să asigure 

evidența stocurilor la produsele agricole la nivelul Uniunii Europene pentru garantarea aprovizionării cu 

alimente și a securității alimentare în vremuri de criză. 

➢ 20 iulie 2022 - Hotărârea Guvernului nr. 930 din 20 iulie 2022 are ca obiect modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 1.110/2010 privind componența, atribuțiile și modul de organizare ale Grupului de lucru 

interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice. Grupul de lucru, format din experţi/specialişti 

desemnaţi de autorităţile publice responsabile, are printre altele, atribuţii pentru evaluarea intersectorială 

a vulnerabilităţilor, riscurilor şi ameninţărilor la adresa infrastructurilor critice. 

 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14276-2021-INIT/ro/pdf
https://igsu.ro/Resources/COJ/ProgrameStrategii/pdf24_merged.pdf
https://www.mai.gov.ro/despre-noi/organizare/aparat-central/centrul-de-coordonare-a-protectiei-infrastructurilor-critice/
https://www.asfromania.ro/uploads/articole/attachments/602bd5bc861c5687157094.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-1404081371/HCD_COM(2021)_689(anonimizat).pdf
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/257716
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Controlul parlamentar asupra Guvernului prin interpelări:  

➢ 19.04.2022- Interpelarea nr. 4636A „Inflația generată de cumulul de șocuri negative pe fundalul 

crizei de securitate din Ucraina și al crizei sanitare cauzată de pandemia de COVID-19” adresată 

Guvernatorului  Băncii Naționale (BNR). 

➢ 25.05.2022 – În răspunsul la interpelarea nr. 4636A se arată că BNR implementează politica 

monetară în contextul strategiei de țintire directă a inflației, prin măsuri prin care stabilește ratei dobânzii-

cheie, urmărind menținerea sau readucerea pe termen mediu a ratei anuale a inflației în linie cu ținta 

oficială de inflație, care începând cu 2013 este staționară. De asemenea se precizează că setul extins de 

evaluări ale băncii centrale este actualizat cu o frecvență ridicată în cursul unui an și poate suferi 

modificări consistente, sub impactul unor evoluții/evenimente neprevăzute cu impact economic major, 

după cum arată șocurile globale din ultimii ani. 

 

5. Alte resurse utile  

• Studiul nr. 2/2021 (IER) Reziliența strategică a Uniunii Europene, inclusiv în domeniile 

tehnologic și digital: scenarii de viitor și contribuții ale României; 

• Informare: Pillar 2: Secure - Strategic Compass of the European Union, 2021; 

• The protection of critical infrastructures against terrorist attacks: Compendium of good practices, 

2018; 

• G7 Ise-Shima Leaders’ Declaration (G7 Ise-Shima Summit, 26-27 May 2016); 

• Acord - Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 – 2030. 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=66712&idl=1
http://www.cdep.ro/interpel/2022/r4636A.pdf
http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2022/03/SPOS-2021.-Studiul-2.-Rezilienta-strategica-a-Uniunii-Europene_final_site.pdf
https://www.strategic-compass-european-union.com/2_Secure_Strategic_Compass.html
https://www.un.org/securitycouncil/ctc/sites/www.un.org.securitycouncil.ctc/files/files/documents/2021/Jan/compendium_of_good_practices_eng.pdf
https://www.mofa.go.jp/files/000160266.pdf
https://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf

