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1. CONTEXT ȘI INTRODUCERE GENERALĂ 
 
 Noi, toți cei șase parteneri implicați în proiectul Securitate cibernetică pentru micro, 

întreprinderi mici și mijlocii, suntem conștienți de impactul economic uriaș al criminalității 

cibernetice, în special la nivelul întreprinderilor mici, care, conform EUROPOL, oferă cele 

mai mari profituri potențiale și cea mai scăzută rezistență. De aceea, ne-am îndreptat 

eforturile către dezvoltarea de instrumente și materiale de învățare eficiente care să poată 

fi utilizate pentru a elimina decalajele de competențe identificate la nivelul UE și la nivel 

național pentru microîntreprinderile și întreprinderile mici în domeniul securității 

cibernetice. Astfel, proiectul își propune să dezvolte programe inovatoare de formare 

pentru a oferi noi abilități și competențe antreprenorilor și angajaților micro, mijlocii și 

micilor întreprinderi, precum și să facă posibil ca tinerii să identifice și să poată aplica 

pentru locuri de muncă în IMM-urile. . 

Activitățile proiectului s-au implementat pe o perioadă de 24 de luni și s-au centrat în jurul 

câtorva obiective majore: dezvoltarea și menținerea platformei Cyber-MSME OER, 

cartografierea amenințărilor cibernetice și a nevoilor de formare la nivelul IMM-urilor, 

definirea profesională. profilul expertului în securitate cibernetică din cadrul IMM-urilor, 

elaborând seturi de formare și instrumente operaționale care pot fi accesate în cinci limbi, 

gratuit, care urmau să fie furnizate și validate în continuare și, în final, definirea liniilor 

directoare pentru implementarea rezultatelor proiectului și replicabilitatea ulterioară a 

acestuia în alte domenii de practică care sunt apropiate de securitatea cibernetică a IMM-

urilor. 

Astfel, pornind de la aceste obiective, activitățile și eforturile partenerilor s-au tradus în 

platforma Cyber-MSME OER, complet deschisă, gratuită și disponibilă, o varietate de 

cunoștințe în format de resurse de formare, cursuri și materiale, precum și un set de 

instrumente operaționale pentru implementarea securității cibernetice la nivel de 

întreprindere. Cu toate acestea, chiar și după ce munca noastră este complet încheiată, 



   Cybersecurity for Micro, Small & Medium Enterprises 
https://www.cybermsme.eu/ 

 

 
Cu sprijinul Programului Erasmus+ al Uniunii Europene. Acest document și conținutul său 
reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio 
utilizare care poate fi făcută a informațiilor conținute în acesta. 

4 

proiectul încă se așteaptă la o serie de rezultate, cum ar fi furnizarea de resurse de 

învățare pentru potențialii utilizatori chiar și dincolo de intervalul de timp de finanțare, cu 

scopul de a crește capacitatea de a înțelege și de a acționa în cazul unui amenințarea 

securității cibernetice, precum și capacitatea operațională de a implementa abilitățile de 

securitate cibernetică într-un mediu practic. 

2. INTRODUCERE ÎN REZULTATELE PROIECTULUI 

 
 În primul rând, trebuie să menționăm că rezultatele proiectului sunt menite să 

răspundă nevoilor profesionale ale unui expert în securitate cibernetică, iar 

implementarea de instruire propusă este menită să ajute la obținerea unui astfel de statut, 

atât într-o organizație, cât și pentru uz personal, cu ajutorul setul de instrumente Cyber-

IMME. Profilul expertului în securitate cibernetică constă în trei etape diferite, după cum 

urmează: 

• Nivelul de intrare, format din analiști de criminalitate cibernetică, auditori IT și 

respondenți la incident, care ar trebui să urmeze cursuri care se concentrează pe 

elementele de bază ale securității cibernetice, peisajul european pentru 

securitatea cibernetică, disponibil în formatul de cinci cursuri pe platformă; 

• Nivelul mediu, reprezentat de analiștii de securitate cibernetică, consultanții de 

securitate cibernetică și testerii de penetrare, care ar trebui să stăpânească 

cunoștințe și abilități precum ingineria socială și instrumentele TIC pentru 

prevenirea și recunoașterea riscurilor cibernetice, care sunt furnizate în formatul a 

trei cursuri și două truse de instrumente pe platformă; 

• Nivelul avansat, format din manageri de securitate cibernetică și arhitecți de 

securitate cibernetică, care ar trebui să aibă abilitățile de a face față unei crize de 

securitate cibernetică, îmbunătățind în același timp planul de management al 

securității cibernetice și implementând hacking etic în întreaga afacere. 

 

 



   Cybersecurity for Micro, Small & Medium Enterprises 
https://www.cybermsme.eu/ 

 

 
Cu sprijinul Programului Erasmus+ al Uniunii Europene. Acest document și conținutul său 
reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio 
utilizare care poate fi făcută a informațiilor conținute în acesta. 

5 

 Având în vedere rezultatele proiectului, una dintre rezultatele intelectuale inițiale a 

fost cartografierea amenințărilor cibernetice pentru microîntreprinderi și IMM-uri, proiectul 

vizează două obiective specifice din două perspective diferite. În primul rând, scopul său 

a fost de a ajunge la IMM-urile care nu își pot permite să-și furnizeze singure servicii de 

securitate TIC, dar care doresc să găsească instrumentele potrivite pentru a-și proteja 

informațiile digitale. În al doilea rând, proiectul a vizat construirea de resurse TIC și 

tehnologii digitale care au atins un nivel ridicat de maturitate și expertiză în predarea 

problemelor de securitate cibernetică. Pentru a atinge aceste două obiective, partenerii 

au efectuat o evaluare cuprinzătoare a grupului țintă și a dinamicii securității cibernetice 

în întregime și a securității digitale în țările implicate, concentrându-se pe identificarea 

caracteristicilor comune și a celor mai bune practici pentru implementarea tehnologiilor 

de securitate cibernetică, precum precum și lacunele existente în formarea 

antreprenorială legate de cunoștințele privind securitatea cibernetică și TIC. 

  

Rezultatele acestor evaluări cuprinzătoare au arătat că decalajul cibernetic 

experimentat de marea majoritate a IMM-urilor din UE este în primul rând o problemă de 

înțelegere culturală, IMM-urile nerespectând elementele de bază ale securității 

cibernetice. Conform rezultatelor, distribuția riscurilor cibernetice se încadrează în 

următoarele categorii: 

• În sectorul individual, cele mai populare amenințări cibernetice sunt phishingul, 

malware-ul, scurgerea de informații și furtul de date; 

• La nivelul mai multor industrii, atacurile aplicațiilor web, phishingul și programele 

malware sunt cele mai mari riscuri; 

• Administrația publică se confruntă cel mai frecvent cu malware, phishing și atacuri 

bazate pe web; 

• În domeniul financiar și bancar, cele mai mari amenințări cibernetice sunt 

reprezentate de atacurile aplicațiilor web, abuzul de date din interior și de 

informații, malware și furtul de date; 
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• Sectorul medical trebuie să se confrunte cu programele malware, abuzul din 

interior și de date și atacurile aplicațiilor web; 

• La nivel de educație, cele mai mari amenințări cibernetice sunt reprezentate de 

malware, ransomware și atacuri bazate pe web; 

• În sectorul informației și comunicațiilor, precum și în serviciile profesionale și 

digitale, atacurile aplicațiilor web, abuzul din interior și de date și malware sunt 

amenințările cibernetice majore; 

• La nivel de artă și divertisment, cele mai mari amenințări sunt reprezentate de 

atacurile aplicațiilor web, malware și phishing; 

• Nu în ultimul rând, sectorul de producție trebuie să se confrunte cu programe 

malware, atacuri de aplicații web și abuzuri din interior și de date. 

 

 Trecând la nivelul de conștientizare a atacurilor cibernetice, rezultatele arată 

următoarele: 

 

• Când vine vorba de malware, phishing, atacuri bazate pe web, atacuri de aplicații 

web și spam, nivelul de conștientizare este foarte scăzut; 

• Pentru refuzul serviciului, furtul de identitate, încălcarea datelor, amenințările 

interne și botnet-urile, nivelul de conștientizare este scăzut; 

• Pentru manipularea fizică, deteriorarea, furtul, pierderea, ransomware-ul, spionajul 

cibernetic și crypto-jacking, nivelul de conștientizare este mediu. 

 

 Mai mult, fiecare dintre parteneri a efectuat o evaluare cuprinzătoare a nevoilor 

cibernetice la nivelul Europei și al țărilor lor, iar rezultatele au arătat următoarele: 

 

• În Europa, rezultatele proiectului sugerează că tema pregătirii cibernetice pare 

deosebit de urgentă pentru microîntreprinderile și întreprinderile mici mijlocii 

stabilite în regiunile de Sud/Balcani și care operează în sectoare dominante non-
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TIC. Astfel, partenerii Cyber-IMM-uri sugerează că factorii de decizie politică ar 

trebui să se concentreze pe ca investițiile în securitate cibernetică să fie accesibile 

pentru IMM-urile din UE, luând măsuri pentru a reduce complexitatea securității, 

astfel încât aceasta să se încadreze în procesele de muncă fără perturbări majore, 

precum și să prevadă măsuri care să favorizeze participarea femeilor. și grupurile 

minoritare din STEM. 

• În Polonia, se poate observa o lipsă de conștientizare și de pregătire a riscurilor 

de securitate cibernetică în rândul companiilor, doar 8% dintre companii sunt 

suficient de pregătite, ceea ce reprezintă un procent alarmant de mic. Partenerul 

polonez a identificat câteva aspecte care pot fi îmbunătățite la nivelul IMM-urilor, 

și anume oferirea de mai multă formare angajaților și relațiilor de afaceri, 

introducerea unei mai bune măsurări a problemelor financiare legate de 

amenințările cibernetice, schimbul de informații despre riscurile cibernetice între 

companii, plata atenție acordată securizării dispozitivelor electronice, altele decât 

computerele, inclusiv întreprinderilor mici, micro și mijlocii în activitățile care intră 

sub incidența Strategiei de securitate cibernetică a Republicii Polone. 

• În România, s-a remarcat o nevoie majoră de cunoștințe în domeniul securității 

cibernetice, întrucât țara se confruntă în prezent cu amenințări la adresa 

infrastructurii sale critice, provenite din spațiul cibernetic și cauzate de o 

interdependență tot mai mare între infrastructura cibernetică și infrastructură 

precum cea aparținând sectorului bancar, transport, energie, și sectoarele 

naționale de apărare. Rezultatele cercetării au arătat că România trebuie să 

actualizeze cadrul de reglementare, să adopte metode de evaluare a securității și 

să îmbunătățească cadrul legislativ pentru programele de formare profesională, 

cercetare și dezvoltare și startup-uri. 

• În Spania, atacurile cibernetice produc daune semnificative, unele dintre ele cu 

rezultate irecuperabile, arătând o creștere constantă a infracțiunilor cibernetice. 

Câteva recomandări bazate pe situația securității cibernetice din Spania sunt 

următoarele: a nu neglija securitatea cibernetică atunci când lucrezi la distanță, a 
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acorda atenție datelor găzduite în cloud, a oferi software și soluții de securitate 

active, a acorda atenție e-mailurilor și a îmbunătăți pregătirea întregii forțe de 

muncă. 

• În Italia, constatările arată că microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii 

(de acum înainte IMM-urile) nu sunt în mare parte conștiente de securitatea 

cibernetică și de impactul amenințărilor cibernetice asupra afacerilor lor. Conform 

constatărilor acestora, există două aspecte care trebuie luate în considerare, și 

anume automatizarea diferitelor procese IT și pregătirea personalului capabil să 

gestioneze și să garanteze protecția constantă a sistemelor digitale 

organizaționale. 

 

După cum sa menționat anterior, cartografierea amenințărilor cibernetice pentru 

microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii din UE a fost unul dintre rezultatele 

intelectuale ale proiectului, care a informat în mare măsură conținutul IO3, adică 

dezvoltarea setului de instrumente Cyber-IMME în cinci limbi. Cartografierea 

amenințărilor cibernetice s-a tradus într-o imagine de ansamblu clară a tipului de public 

reprezentat de microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii, precum și lacunele de 

competențe care ar trebui să fie completate pentru a crește gradul de conștientizare a 

securității cibernetice. Aceste rezultate au reprezentat baza dezvoltării instrumentelor 

inovatoare și a formării dezvoltate în următoarea etapă a proiectului, centrată pe 

îmbunătățirea alfabetizării digitale în rândul operatorilor economici consacrați. 
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3. PRINCIPALELE OBSERVAȚII 

 
 Munca partenerilor din cadrul acestui proiect a condus la o serie de concluzii care 

ar trebui luate în considerare atunci când ne gândim la pregătirea persoanelor și 

organizațiilor pentru a face față provocărilor de securitate cibernetică. Vom elabora în 

continuare unele dintre ele, așa cum sunt percepute prin rezultatele proiectului. 

1. Securitatea cibernetică, pregătirea cibernetică și reziliența cibernetică reprezintă, 

fără îndoială, o prioritate de vârf pentru întreprinderile din UE și pentru sectorul 

privat în general, organizațiile devenind din ce în ce mai conștiente de importanța 

investiției în instrumente și strategii menite să crească rezistența și receptivitatea 

la posibile amenințări cibernetice. Cu toate acestea, chiar dacă se manifestă 

interes în acest domeniu și în ciuda numeroaselor inițiative implementate la nivelul 

UE pentru a crește gradul de conștientizare față de acest subiect, marea majoritate 

a IMM-urilor încă se confruntă cu probleme în răspunsul la amenințările de 

securitate cibernetică, care este în primul rând o problemă de cultură. și 

înțelegerea culturală, conform cercetărilor noastre. Cu alte cuvinte, cultura de 

afaceri la nivelul IMM-urilor neglijează adesea securitatea cibernetică, mai ales 

când vine vorba de aspectul uman al securității cibernetice și de comportamentele 

umane aliniate cu acesta, ceea ce necesită o mai bună înțelegere a aspectelor 

umane ale securității cibernetice. 

2. Nivelul de pregătire pentru securitate cibernetică este foarte diferit pentru 

companiile mari, în comparație cu întreprinderile micro, mici și mijlocii, cercetările 

sugerând că securitatea cibernetică este considerată în principal o prioritate pentru 

marile corporații sau sectorul IT, care par mai probabil să aibă un politică de 

securitate cibernetică definită oficial. Astfel, chiar dacă marile companii sunt mai 

expuse activităților infracționale cibernetice, acestea au resursele pentru a 

răspunde amenințărilor, în comparație cu IMM-urile, cărora le lipsesc atât 
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resursele, cât și profesioniștii. Această problemă este strâns legată de lipsa de 

oameni pregătiți corespunzător la nivelul IMM-urilor, întreprinderile mici 

considerând că este dificil să rețină talentele IT, cunoașteți în informatică sau pur 

și simplu angajați care au cunoștințele și abilitățile adecvate pentru a înțelege 

securitatea cibernetică și amenințările. și riscurile asociate cu acesta. Constatările 

arată că oportunitățile pentru micro și micile întreprinderi de a aduna și reține 

talente IT nu sunt amenințate doar de lipsa generală de profiluri de încredere, ci și 

de faptul că marea majoritate a acestor profesioniști sunt interceptați de organizații 

mari. Astfel, aceasta este atât o problemă legată de factori economici, cât și de 

incapacitatea de a instrui în mod corespunzător angajații pentru a fi conștienți de 

riscurile de securitate cibernetică. 

3. Există diferențe uriașe între țări în ceea ce privește pregătirea pentru securitate 

cibernetică, care sunt deosebit de evidente între teritoriile nordice, care sunt mai 

predispuse să adopte paradigme digitale și să răspundă la problemele de 

securitate cibernetică, și teritoriile mediteraneene/balcanice, care sunt puțin mai 

lente în primind oportunități de inovare IT. Mai mult, potrivit unui studiu realizat de 

Comitetul Economic și Social European în 2018, în timp ce Estonia și Franța 

reprezintă excelență în securitatea cibernetică în Europa și la nivel mondial, țări 

precum Slovenia sau Slovacia arată încă o lipsă generală de pregătire pe această 

temă, reprezentând o persoană vulnerabilă. punct în panorama europeană de 

securitate cibernetică. Acest context necesită ecosisteme mai puternice, cu IMM-

uri conectate și încorporate în structura de sprijin regională sau sectorială, precum 

și o dezvoltare structurată a competențelor, de la viziune la plan. 

4. Legat de aspectul anterior, la nivelul Europei există și disparități uriașe în ceea ce 

privește alfabetizarea digitală generală, ceea ce evidențiază rolul imens al 

educației și formării profesionale ca agent al schimbării în rândul indivizilor și 

organizațiilor. Aceasta necesită o îmbunătățire la nivelul cadrului legislativ pentru 

programele de formare profesională, cercetare și dezvoltare, cu un accent mai 
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mare pe formarea eficientă a oamenilor și pregătirea acestora pentru a răspunde 

la problemele de securitate cibernetică. 

5. Primul pas care ar trebui făcut este schimbarea percepțiilor când vine vorba de 

pregătirea pentru securitatea cibernetică. Acest lucru nu implică doar sisteme 

informatice complexe, ci mai degrabă acțiuni mici, care împreună pot face 

diferența în cazul unei amenințări la securitatea cibernetică. De exemplu, câteva 

practici pot fi implementate în rândul angajaților, și anume schimbarea frecventă a 

parolelor, verificarea în doi pași pentru e-mailurile corporative, realizarea de 

backup-uri actualizate, acordarea atenției tuturor canalelor de comunicare care pot 

reprezenta principalul punct de intrare pentru ransomware și nu în ultimul rând, să 

învețe oamenii cum să recunoască atacurile rău intenționate înainte ca acestea să 

provoace daune ireparabile. 

4. SUGESTII CONCRETE PENTRU DIALOGUL STRATEGIC 

Există mai multe acțiuni asupra cărora factorii de decizie ar trebui să se 

concentreze pentru a aborda provocările și a exploata oportunitățile pe care le-am 

recunoscut și identificat în timpul implementării proiectului, care pot spori rezistența și 

competitivitatea generală a IMM-urilor care nu sunt încă pregătite pentru cibernetică. Vom 

enumera câteva dintre ele aici, ca punct de referință. 

 

• Securitatea cibernetică este un aspect uriaș în zilele noastre, așa cum am 

menționat mai sus, iar ciclul de pregătire cibernetică ar trebui să aibă loc la nivelul 

tuturor IMM-urilor care nu sunt încă pregătite să răspundă provocărilor de 

securitate cibernetică, ceea ce înseamnă că nivelul de reziliență cibernetică ar 

trebui să crească în toate sectoare relevante, atât publice, cât și private. Astfel, 

reactivitatea ar trebui transformată în conștientizare, cu o mai bună înțelegere a 

celor mai frecvente, periculoase și perturbatoare atacuri cibernetice care vin din 

spațiul cibernetic. Apoi, conștientizarea ar trebui să facă un pas înainte, pentru a 
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întări reziliența cibernetică, ceea ce presupune o mai bună exploatare a bunelor 

practici dezvoltate intern, precum și studii de caz și resurse din exterior. Apoi, 

reziliența ar trebui să se transforme în receptivitate, ceea ce necesită soluții 

cibernetice mai bune care să susțină securitatea și confidențialitatea organizațiilor 

și a oamenilor, precum și programe de formare și educație mai bune, adaptate 

nevoilor specifice ale IMM-urilor. 

• Întreprinderile securizate cibernetice au un potențial economic și de afaceri mult 

mai mare, datorită unei varietăți de aspecte: previn atât fraudele financiare, cât și 

pierderile de date sensibile, ceea ce îmbunătățește și mai mult încrederea și 

loialitatea clienților lor, ducând atât la încredere în brand, cât și la economii de 

costuri. şi valoarea la nivelul întreprinderii. 

• Există câțiva jucători cheie pentru securitatea cibernetică a UE, al căror obiectiv 

principal este promovarea unui ecosistem UE dedicat încurajării cercetării și 

conștientizării în domeniul securității cibernetice. De exemplu, una dintre părțile 

interesate de top este Organizația Europeană de Securitate Cibernetică, partener 

atât al Comisiei Europene, cât și al ENISA, și ajută organismele și agențiile UE în 

dezvoltarea de noi politici și recomandări care se aplică la nivel național. Un alt 

jucător-cheie este Agenția pentru Securitate Cibernetică a Uniunii Europene, care 

are responsabilitatea importantă de a promova o cultură la nivelul UE a securității 

IT, a competenței digitale, a rezistenței cibernetice și a pregătirii cibernetice. 

Identificarea acestor părți interesate și a jucătorilor cheie este un pas important 

care trebuie făcut la nivelul oricăror IMM-uri, pentru a se asigura că au sprijinul 

corect și adecvat în demersurile de securitate cibernetică. 

• Ecosistemul de formare și educație are un rol uriaș de jucat în a oferi IMM-urilor 

acces la educația digitală, pregătindu-le în continuare pentru provocările de 

securitate cibernetică. Astfel, experiențele și resursele de învățare adecvate ar 

trebui să permită IMM-urilor să se echipeze cu o mentalitate de reziliență 

cibernetică, cu instrumentele și resursele potrivite pentru a recunoaște atacurile 

cibernetice și pentru a le preveni sau pentru a putea răspunde la ele. În mod 
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concludent, educația în domeniul securității cibernetice trebuie să fie o prioritate, 

deoarece o forță de muncă pregătită este esențială pentru atingerea obiectivelor 

generale de securitate cibernetică. 

 

5. 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 livrabile, iar 

celălalt document este reprezentat de Ghid, în care luăm în considerare toate acele 

recomandări cheie, concluzii, lecții învățate extrapolate din implementarea proiectului cu 

privire la modul de implementare completă a materialelor de învățare. 
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