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1. INTRODUCERE GENERALA 
 
 
 Cyber MSME (Cybersecurity for Micro, Small & Medium Enterprises) este un 

proiect internațional co-finanțat de programul Erasmus+ al Uniunii Europene și furnizat 

de un consorțiu de șase parteneri din cinci țări diferite, care s-au reunit pentru a răspunde 

unei varietăți de provocări. cu care trebuie să se confrunte micro-întreprinderile, 

întreprinderile mici și mijlocii în călătoria lor profesională. Proiectul abordează nevoile 

organizaționale, cum ar fi eliminarea decalajelor de competențe identificate la nivel 

european și național pentru micro-întreprinderile mici în domeniul securității cibernetice, 

contribuind în același timp la competitivitatea micro-întreprinderilor mici din UE prin 

furnizarea de programe de formare mai relevante și de înaltă calitate. 

 Pe parcursul duratei proiectului, cei șase parteneri au lucrat împreună pentru a 

dezvolta setul de instrumente Cyber-MSME, un set de materiale de instruire care 

abordează diverse subiecte concepute pentru profesioniștii în securitate cibernetică de 

nivel de început, de nivel mediu și avansați care doresc să stăpânească abilitățile și 

cunoștințele de care au nevoie pentru a-și îndeplini sarcinile și pentru a răspunde 

provocărilor din domeniul securității cibernetice. Cei șase parteneri au dezvoltat cinci 

seturi de instrumente și unsprezece cursuri, pregătite pentru a acoperi lacunele apărute 

din literatură și care acoperă subiecte precum îmbunătățirea securității rețelei cu câțiva 

pași de bază, îmbunătățirea planului de management al securității cibernetice, 

recunoașterea URL-urilor credibile, sfaturi esențiale de securitate a routerului și inventar. 

listă, fiecare dintre seturile de instrumente fiind îmbunătățite printr-o serie de cursuri care 

abordează subiecte similare. 

Seturile de instrumente includ ghiduri, studii de caz, liste de verificare și un set 

bogat de resurse, toate oferind instrumente de învățare gratuite și gata de utilizat pentru 

toate organizațiile și profesioniștii interesați să înțeleagă, să anticipeze, să gestioneze și 
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să țină sub control amenințările la securitatea cibernetică, îmbunătățind în același timp. 

capacitatea operațională de implementare a securității cibernetice în întreprinderile micro, 

mici și mijlocii. Acest public țintă cuprinde ecosistemul de sprijinire a antreprenoriatului și 

ecosistemele digitale, legate de TIC, care includ părți interesate precum agenții de 

promovare a antreprenoriatului, actori publici, asociații de afaceri, instituții de învățământ, 

consultanți IT, universități, centre de cercetare etc. 

 S-au investit eforturi considerabile în dezvoltarea setului de instrumente Cyber-

MSME pentru ca acesta să acționeze ca un instrument activ pentru toate entitățile 

economice actuale și viitoare care nu doresc să sacrifice avantajul strategic al securității 

digitale. Mai mult, pentru a ne asigura că resursele de învățare se potrivesc cu adevărat 

nevoilor publicului țintă și sunt dezvoltate în conformitate cu cerințele de învățare ale 

acestora, a fost efectuată o validare reală a materialelor de instruire, toți partenerii 

implementând formarea pilot la cel puțin 150 de persoane. cursanți reprezentând 

grupurile țintă. Acest lucru a oferit consorțiului un feedback semnificativ asupra diferitelor 

aspecte ale instruirii, cum ar fi utilizarea, adecvarea la nevoile și preferințele lor, 

mijloacele de implementare și conținut și răspunsuri care s-au dovedit semnificative 

pentru scopurile de validare a materialelor de instruire. 

 Experiențele colectate constituie pilonii acestui document, liniile directoare 

promovând scalabilitatea proiectului, transferabilitatea acestuia și replicabilitatea 

rezultatelor sale în alte domenii de practică similare cu securitatea cibernetică. Acest 

raport va lua în considerare toate recomandările cheie, concluziile și lecțiile învățate 

extrapolate din implementarea proiectului, despre cum să profitați pe deplin de 

materialele de instruire și să aplicați în mod eficient cunoștințele ulterior. 

 Acest raport își propune să ofere utilizatorilor potențiali câteva perspective 

practice, bazate pe experiență, adunate din pilotarea și implementarea setului de 

instrumente dezvoltat. Acesta acoperă o varietate de recomandări privind modul de 

comunicare cu participanții, cum să mențineți participarea activă în timpul furnizării 

programelor de formare, cum să vă bazați pe platforma cibernetică OER ca o resursă 

valoroasă în timpul implementării programelor de învățare, precum și câteva perspective 
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de la formatori în ceea ce privește cele mai potrivite abordări pentru livrarea instruirii și  

 

pentru colaborarea cu cursanții. În timp ce oferă punctul de plecare și perspectivele 

noastre și opiniile bazate pe experiență cu privire la implementarea setului de instrumente 

Cyber-IMMM-uri, aceste linii directoare nu acționează ca reguli definitive pentru 

implementarea cursurilor de formare Cyber-IMMM-uri. Dimpotrivă, utilizatorii potențiali 

sunt încurajați să experimenteze și să-și folosească propria contribuție în furnizarea de 

traininguri, crescând în continuare și contribuind la dezvoltarea cunoștințelor și abilităților 

valoroase în domeniul securității cibernetice, îmbogățindu-ne munca și eforturile în acest 

domeniu. 

 

2. REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII 
 

 Seturile de instrumente și trainingurile cibernetice se bazează pe rezultatele 

învățării și sunt aliniate cu EQF 3-5, după cum urmează: 

 

• Cunoașterea faptelor, principiilor, proceselor și conceptelor generale din domeniul 

securității cibernetice, cu o serie de abilități cognitive și practice necesare 

îndeplinirii sarcinilor și rezolvării problemelor prin selectarea și aplicarea 

metodelor, instrumentelor, materialelor și informațiilor de bază; 

• Cunoștințe factuale și teoretice în contexte largi din domeniul securității 

cibernetice, cu o serie de abilități cognitive și practice necesare pentru a genera 

soluții la probleme specifice din domeniul securității cibernetice; 

• Cunoștințe cuprinzătoare, specializate, faptice și teoretice în domeniul securității 

cibernetice și o conștientizare a limitelor respectivelor cunoștințe, cu o gamă 

cuprinzătoare de abilități cognitive și practice necesare pentru a dezvolta soluții 

creative la probleme abstracte. 
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 Cu toate acestea, seturile de instrumente și formarea Cyber-MSME sunt centrate 

în jurul unei serii de rezultate specifice ale învățării pentru fiecare dintre module și vom 

menționa doar câteva dintre ele în acest ghid pentru a avea o imagine de ansamblu clară 

a obiectivelor acestor materiale de instruire. La sfârșitul modulelor, cursanții vor fi capabili 

să: 

• Identificați criza cibernetică și riscurile potențiale din organizația dvs.; 

• Evitați greșelile cibernetice comune, îmbunătățindu-vă în același timp planul de 

gestionare a crizelor cibernetice; 

• Definiți și recunoașteți designul centrat pe om; 

• Definiți și creați un program de recompensă pentru erori; 

• Să recunoască și să distingă cele mai frecvent utilizate tehnici de inginerie socială; 

• Înțelegeți scanarea vulnerabilităților, hacking-ul de sistem și programele rău 

intenționate; 

• Familiarizați-vă cu Cadrul EntreComp și cum poate fi relevant pentru securitatea 

cibernetică și competența IT; 

• Familiarizați-vă cu Cadrul DigComp – cadrul oficial al UE pentru educația și 

formarea competențelor digitale; 

• Aflați ce să faceți înainte, în timpul și după un atac cibernetic; 

• Utilizați cele mai relevante instrumente pentru a identifica și reacționa la atacurile 

cibernetice. 

 

 Toate aceste rezultate ale învățării sunt discutate în materialele de instruire, 

fiecare dintre ele acoperind un subiect specific, cum ar fi peisajul european pentru 

securitatea cibernetică, EntreComp pentru pregătirea pentru riscul cibernetic, ingineria 

socială, instrumente TIC pentru prevenirea și recunoașterea riscului cibernetic într-o lume 

digitală. , managementul crizelor etc. După cum sa menționat mai sus, toate aceste 

module, cu rezultatele lor specifice de învățare, pot fi accesate oricând și gratuit pe 

platforma OER.  
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3. PROFILUL PROFESIONAL AL EXPERT IMM-URILOR ÎN 

SECURITATE CIBERNETICĂ 
 

Înainte de a oferi o imagine de ansamblu asupra pregătirii programului de pilotare, vom 

defini profilul profesional al expertului MSME Cyber Security și traseul de carieră aliniat 

cu care este esențial pentru a ști cum să desfășurăm în continuare implementarea 

instruirii într-o organizație pentru a obține un astfel de statut. . 

Expertul în securitate cibernetică ar trebui să stăpânească o serie de domenii de 

cunoștințe, cum ar fi: 

• Cum să îndepliniți cerințele standardelor de siguranță din Uniunea Europeană; 

• Amenințările cibernetice și cele mai slabe puncte ale planului de management al 

securității; 

• Instrumente utile în organizarea unui mediu de lucru sigur; 

• Terminologie specializată necesară pentru înțelegerea unui mediu de securitate 

cibernetică; 

• Cum să reacționați și să vă recuperați după atacuri; 

• Cum să atingeți următorul nivel de cunoștințe privind securitatea cibernetică. 

 

 Mai mult, pe lângă stăpânirea anumitor cunoștințe, un capabil de securitate 

cibernetică ar trebui să poată face următoarele: 

• Crearea si implementarea procedurilor de siguranta; 

• Lucrați într-un mediu de internet securizat; 

• Utilizați instrumente și sisteme pentru a evita amenințările cibernetice; 

• Creați condiții de muncă sigure la un cost redus; 
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• Implementarea planului de management al crizelor și de recuperare în caz de 

dezastru; 

• Dezvoltați o companie și abilitățile angajaților acesteia, împărtășind cunoștințele 

sale. 

 

 Fără îndoială, toate aceste abilități și cunoștințe nu sunt dobândite instantaneu, 

dar necesită anumite niveluri de expertiză, cărora seturile de instrumente Cyber-MSME 

oferă materiale de învățare relevante. Primul nivel, adică expertul entry level în securitate 

cibernetică este reprezentat de analiștii criminalității cibernetice, auditorii IT și 

respondenții la incident, profesioniști în domeniu care ar trebui să urmeze cursuri precum 

„Cadrul european de competență digitală: DigComp 2.1”. și „peisajul european pentru 

securitatea cibernetică: politici, strategii și resurse de sprijin”. Ambele cursuri oferă o 

imagine de ansamblu asupra cadrului instituțional de relevanță și a rețelei de sprijin, 

precum și stabilesc un model de referință comun pentru ceea ce Comisia Europeană 

prevede drept competențe și abilități cheie în domeniul alfabetizării IT și competenței 

digitale, cunoștințe esențiale pentru orice specialist entry level în securitate cibernetică 

care doresc să atingă elementele de bază în domeniul securității cibernetice. 

 Expertul de nivel mediu în securitate cibernetică este reprezentat de analiști de 

securitate cibernetică, consultanți în domeniul securității cibernetice și testeri de 

penetrare, care stăpânesc deja elementele fundamentale ale securității cibernetice și 

doresc să înțeleagă mai bine securitatea pentru a ține la distanță amenințările cibernetice 

pentru organizația pentru care lucrează, precum și să poată utiliza instrumente TIC pentru 

a preveni riscurile cibernetice în lumea digitală. Pentru aceste obiective, proiectul Cyber-

MSME a dezvoltat două truse de instrumente și trei cursuri recomandate care pot fi 

utilizate în fiecare organizație. 

Expertul avansat în securitate cibernetică este reprezentat de manageri de 

securitate cibernetică și arhitecți de securitate cibernetică, cu o vastă experiență și 

cunoștințe în domeniul securității și sistemelor informaționale, precum și în securitatea 

rețelelor și criptografie, care își pot îmbunătăți cunoștințele cu seturile de instrumente și 
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cursurile oferite de Proiect Cyber-IMME, cum ar fi „Design centrat pe om vs. priorități ale 

companiei – linii directoare” și „Managementul crizelor – m-au piratat, ce urmează?”. 

 Toate aceste resurse de învățare pot fi folosite fie într-o organizație, fie pentru 

indivizi care doresc să dezvolte noi abilități și cunoștințe într-un domeniu care este din ce 

în ce mai prezent în societatea actuală, precum securitatea cibernetică. De exemplu, 

orice persoană care caută în mod activ un loc de muncă ar trebui să fie interesată de 

astfel de resurse de învățare, deoarece oferă informații și abilități practice care se pot 

dovedi a fi un atu în călătoria lor în carieră. 

Mai mult, toate aceste traininguri ar trebui adaptate publicului țintă, cu accent pe 

nevoile pe care le au cursanții și pe domeniul lor de expertiză, iar noi vă vom prezenta în 

continuare programul nostru de pilotare și modul în care am implementat aceste training-

uri cu publicul țintă. 

 

4. PREGĂTIREA PROGRAMULUI PILOT 
 
Pregătirea programului pilot poate fi împărțită în două niveluri, pregătirea la nivel 

de proiect și la nivel de organizație. La nivel de proiect, CTS Customised Training 

Solutions, unul dintre cei șase parteneri, a pregătit un document în care specifică 

programul, sarcinile și mijloacele de implementare a versiunii pilot a instruirii, care 

includea și sfaturi despre cum să organizați activitățile de învățare și ce instrumente să 

utilizați pentru a colecta feedback de la utilizatori. Acesta sa dovedit a fi un pas valoros 

în pregătirea programului pilot, deoarece toți partenerii au avut acces la o structură clară 

și îndrumări operaționale în pregătirea ulterioară a programului pilot la nivel de 

organizație.  

La nivel de organizație, toți partenerii și-au definit propriul program, formatul și 

durata sesiunilor, urmată de o sesiune de strângere de feedback de la participanți pentru 

a le evalua impresiile, comentariile și sugestiile cu privire la modul de îmbunătățire a 

instruirii. La sfârșitul fazei de validare, toți partenerii au oferit soluțiilor de formare 
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personalizate CTS aceste formulare de feedback pentru a permite elaborarea de 

îndrumări privind acceptarea continuă a instruirii. 

 La nivel de organizație, pregătirea programului pilot a inclus câțiva pași, cum ar fi 

recrutarea participanților, stabilirea unei comunicări cu aceștia, alegerea instrumentelor 

și strategiilor adecvate, furnizarea instruirii și colectarea feedback-ului. La o scurtă trecere 

în revistă a modului în care partenerii au ales participanții și i-au invitat la eveniment, 

putem observa că aceștia au fost aleși dintre clienții business ai fiecărui partener, în 

special din micro, întreprinderile mici și mijlocii, precum și din social media targeting. 

Partenerii au oferit acțiuni promoționale pe rețelele sociale, vizând micii antreprenori, 

angajați și șomeri, profesori și alți furnizori VET care s-au alăturat evenimentelor. 

Canalele de adunare a participanților au fost e-mailurile și reclamele pe rețelele sociale. 

 Din perspectiva organizației de formare, evenimentele s-au desfășurat într-un 

mediu față în față și au urmat câțiva pași: formatorii/profesorii s-au prezentat și au explicat 

pe scurt obiectivele proiectului, apoi cursanții s-au prezentat și și-au exprimat așteptările 

față de curs. Ulterior, profesorii au prezentat conținutul materialelor educaționale 

elaborate de parteneri, precum și platforma OER, iar cursanții au fost încurajați să pună 

frecvent întrebări pentru a clarifica orice îndoieli pe care le-ar fi avut sau pentru a-și aduce 

experiențele personale în domeniul securității cibernetice. De asemenea, participanții au 

fost încurajați să acceseze conținuturile de învățare ori de câte ori au avut nevoie de ele, 

ca un bun valoros pentru a face față provocărilor lor legate de securitatea cibernetică. Ca 

o ultimă etapă, participanții au fost rugați să ofere feedback sincer despre eveniment și 

despre materialele de învățare. 
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5. PLATFORMA OER CYBER MSME 

 
 Unul dintre obiectivele principale ale acestui proiect a fost acela de a construi o 

platformă de internet ca purtător pentru Resursele Educaționale Deschise (OER) care să 

acționeze ca un mediu de învățare în care sunt împărtășite diverse cunoștințe despre 

principalele aspecte care trebuie luate în considerare în domeniul securității cibernetice. 

Întrucât proiectul vizează micro-întreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii care nu au 

instrumentele și resursele necesare pentru a gestiona riscul de securitate digitală, 

platforma OER are ca scop să ofere potențialilor cursanți toate cunoștințele necesare, 

disponibile într-un singur loc, completând întregul conținut. deschis și disponibil gratuit.  

Din punct de vedere tehnic, platforma are un frontend public Cyber-MSME și o 

secțiune back-office privată/ascunsă prin care conținutul site-urilor web este gestionat 

prin dezvoltare PHP și tehnologii avansate de inginerie (Ajax, DHTML, Javascript) pentru 

a crea un mediu caracterizat de utilizare, în timp ce se descarcă și se afișează simultan 

conținut și instrumente în cinci limbi diferite, adică engleză, română, italiană, poloneză și 

spaniolă. 

Pentru a se asigura că platforma își îndeplinește pe deplin obiectivele și nevoile 

potențialilor cursanți, partenerii și-au asigurat operabilitatea și deschiderea deplină, ceea 

ce înseamnă că nu este necesară autentificare sau înregistrare și că întreg conținutul 

este disponibil gratuit și accesibil oricând. Mai mult, construcția platformei îndeplinește 

cerințele Platformei deschise TIC (ICT), care are menirea de a lărgi grupul țintă al 

proiectului, deoarece deservește studenții din învățământul și formarea profesională 

(VET) și extinde și aprofundează competențele digitale (TIC) . 

Trecând la aspectul de organizare și afișare a conținutului pe platforma OER, 

acesta servește ca platformă eLearning în care conținutul de instruire, cu toate seturile 

de instrumente și cursurile sunt ușor de afișat pe arie/teme datorită funcționalităților 

inteligente de navigare. Aceste linii directoare sunt incluse și în platformă, având ca scop 
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creșterea posibilității de acceptare și utilizare a rezultatelor proiectelor implementate în 

cadrul grupurilor țintă. 

 

Una dintre funcționalitățile implementate în cadrul platformei este backoffice-ul, 

care include următoarele: 

• Secțiunea utilizatori back office, care ne permite să adăugăm utilizatori pe 

platformă; 

• Secțiunea de știri, care ne permite să adăugăm știri și evenimente de diseminare 

pe partea publică, în fiecare limbă; 

• Secțiunea Întrebări frecvente; 

• Sectiunea parteneri; 

• Secțiunea de documente, unde putem încărca resurse de învățare cu posibilitatea 

de a trimite o alertă tuturor pentru a informa că a fost încărcat un nou document; 

• O secțiune de termen limită; 

• O secțiune de glosar care conține termeni care ar putea fi de folos; 

• O secție de asociați; 

• O secțiune de categorii, cu categorii grupate în domenii tematice, cum ar fi 

simulările de criză cibernetică și lista de verificare a pregătirii spațiului cibernetic; 

• O secțiune de instruire, cu materiale de învățare enumerate în secțiunea de 

formare, care poate fi ordonată după referință, titlul de formare, dată și limbă; 

• O secțiune de conținut de formare, cu resurse de învățare ușor de utilizat, dar 

concise și adaptate grupurilor de formare, în funcție de nevoile specifice ale 

acestora. 
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După cum am menționat anterior, platforma OER își propune să acționeze ca un 

aliat digital pentru toți potențialii cursanți care lucrează în domeniul educației profesionale 

VET, precum și pentru persoanele care învață în mod independent pe propriul domeniu, 

care sunt încurajați să se bazeze pe aceasta pentru pilotarea atât în mediul digital, cât și 

față în față. 

Din propria noastră perspectivă asupra furnizării acestor cursuri, platforma OER 

s-a dovedit a fi un aliat de încredere, deoarece formatorii au prezentat platforma ca o 

sursă de cunoștințe, disponibilă în orice moment după formare și le-au arătat cursanților 

cum să o folosească pentru auto-studiu. , pentru a-și extinde cunoștințele în domeniul 

securității cibernetice și, de asemenea, cum să acceseze secțiunile de feedback și 

testare, pe care cursanții le-au găsit intuitive și captivante. 
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6. MENTIUNILE PROFESORILOR/MENTORILOR 

 
 Printre alte obiective, aceste linii directoare au scopul de a oferi o imagine de 

ansamblu bazată pe experiență asupra furnizării acestor cursuri, precum și câteva 

perspective asupra posibilei reactivități a cursanților la conținutul lecției, cunoștințe 

generale de bază ale subiectelor discutate, cele mai potrivite. înseamnă abordări pentru 

livrare bazate pe conținutul dat al prelegerii și pe alte experiențe de a învăța să înveți în 

general. 

Din perspectiva formatorilor, cunoștințele participanților care au participat la training au 

fost elementare, cu puține sau deloc informații despre conținut, dar toți au manifestat un 

interes puternic față de subiectele abordate pe parcursul lecției și s-au declarat mulțumiți 

de explorarea resurselor de învățare prin intermediul platformei OER. Întrebați despre 

cele mai potrivite abordări pentru furnizarea instruirii, mentorii au afirmat că combinarea 

subiectelor de la mai multe cursuri diferite a condus la cele mai bune rezultate și au sfătuit 

să folosească atât pilotarea online, cât și pilotarea față în față cu sprijinul din partea 

Platforma OER. De asemenea, după ce au finalizat procedurile de testare și au văzut 

direct ce a funcționat și ce nu, formatorii au putut oferi câteva idei de îmbunătățire, 

spunând că o abordare bună ar fi includerea unui test de evaluare a cunoștințelor înainte 

de începerea modulelor, pe de o parte. , și de a folosi mai multe scenarii din viața reală 

pentru a implica cursanții, pe de altă parte. 
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7. CÂTEVA RECOMANDĂRI 

 
 Mesajul pe care formatorii noștri doresc să-l transmită organizațiilor care doresc 

să implementeze conținutul și instrumentele Cyber-IMMS-uri în călătoria lor profesională 

este să petreacă ceva timp pentru a cunoaște materialele de învățare și a găsi modalități 

de a le adapta la diversele audiențe țintă, în funcție de nevoile lor. , cunoștințe generale 

pe teme și domenii profesionale. În plus, conform notelor și recomandărilor formatorilor, 

proiectul 

 

Raportul de cartografiere prezintă statistici și nevoi în fiecare dintre țările partenere, ceea 

ce reprezintă un bun punct de plecare pentru furnizarea de traininguri. 

Cu toate acestea, chiar dacă aceste linii directoare, împreună cu feedback-ul instructorilor 

reprezintă un bun punct de plecare în furnizarea cursurilor, încurajăm cu căldură toți 

potențialii utilizatori să adapteze materialele de învățare la contextele în care își 

desfășoară activitatea și la persoanele cărora le sunt pregătite. livrat. Instructorii sunt 

sfătuiți să investească eforturi în implicarea cursanților în livrarea cursului și să 

construiască un mediu de învățare definit prin co-dezvoltare și co-crearea conținutului, în 

care se urmărește învățarea activă.  
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8. CÂTEVA NOTE DE FINAL 

 

Pe măsură ce proiectul se apropie de final, am dezvoltat două livrabile diferite 

pentru a promova scalabilitatea proiectului, transferabilitatea și replicabilitatea 

rezultatelor sale în alte domenii de practică, precum și o privire de ansamblu asupra 

perspectivelor partenerilor în domeniul securității cibernetice. și recomandările lor pe care 

doresc să le împărtășească factorilor de decizie și oricui este dispus să folosească 

seturile de instrumente și cursurile. Acest document este o parte a acestor rezultate, iar 

celălalt document este reprezentat de Documentul de politici, care este o contribuție în 

domeniul politicilor și factorilor de decizie (locali) în domeniul securității cibernetice, 

pregătirii cibernetice și rezistenței cibernetice a sectorului privat. – cu referire în special 

la microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii – și, în general, abordând aspecte 

precum competitivitatea IMM-urilor, VET managerial, dezvoltarea afacerilor, digitalizarea 

cetățenilor UE în general. 
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