
EU4Digital sprijină dezvoltarea serviciilor de 
încredere în economia digitală și securitatea 
cibernetică, pentru o mai bună reziliență a 
infrastructurii critice din regiunea Parteneriatului 
Estic.

Principalele obiective ale echipei EU4Digital Încredere și Securitate sunt, identificarea 
problemelor potențiale pentru recunoașterea transfrontalieră a serviciilor de încredere și 
oferirea unui plan de acțiune și asistență practică, pentru a depăși aceste probleme.

Încrederea digitală și securita-
tea cibernetică, permit tuturor 
celorlalte aspecte ale economiei 
și societății digitale, să livreze 
valoare într-un mod sigur.

Încredere și securitate

În perioada aprilie-septembrie 2020, pro-
iectele pilot privind e-Semnătura între 
Ucraina și Moldova și între Ucraina și 
Estonia.

e-ID și e-Semnătura

Definirea cerințelor comune, pentru recunoașterea 
reciprocă a e-ID, între UE și țările partenere din est.

Dezvoltarea și  implementarea proiectelor pilot 
e-Semnătură între țările partenere din est și UE.

Identificarea cerințelor posibile și definirea lacunelor 
care influențează utilizarea e-Semnăturii în recunoașterea 
reciprocă transfrontalieră pentru cetățeni și afaceri.

Utilizarea lecțiilor învățate pentru a defini orientări comune 
pentru regiune care trebuie incluse în foile de parcurs naționale 
pentru țările partenere.

Securitatea cibernetică

Analiza măsurilor de securitate cibernetică din țările 
partenere a evidențiat provocări, inclusiv lipsa resurselor, 
finanțare insuficientă, legislație depășită, evaluarea insuficientă 
a riscurilor și planurilor de urgență.

Liniile directoare oferă recomandări privind elaborarea și 
implementarea măsurilor de securitate cibernetică.

Acest lucru va contribui la crearea unui spațiu cibernetic 
mai puternic și mai rezilient în rândul țărilor partenere și 
va reduce riscul de perturbare sau de defectare a sistemelor 
informatice de rețea.

Programul Cyber, al EU4Digital contribuie la îmbunătățirea 
rezilienței cibernetice și a răspunsului justiției penale 
a țărilor partenere.

#EU4Digital

https://eufordigital.eu/thematic-area/trust-and-security/
https://eufordigital.eu/discover-eu/eu4digital-improving-cyber-resilience-in-the-eastern-partnership-countries/


https://eufordigital.eu/ro/thematic-area/trust-and-security/

Prin dezvoltarea încrederii și securității în economia digitală, UE 
facilitează tranzacțiile electronice pentru întreprinderi și cetățeni, 
ceea ce le face mai sigure, mai rapide și mai ieftine și contribuie 

la reziliența infrastructurii digitale critice în domenii precum 
telecomunicații, energie, transport sau servicii bancare, rezultând 

într-o economie mai puternică, mai dinamică și o  
încredere a consumatorilor sporită.

Activitățile în materie de încredere digitală și 
securitate cibernetică urmăresc să demonstreze 

că într-o societate modernă din secolul XXI există 
procese, instrumente și tehnologii care pot permite 

celor două țări să recunoască serviciile de 
încredere digitală între ele, stimulând dezvoltarea 

economiei digitale.

Serviciile de încredere digitală și serviciile de 
identitate digitală ajută societățile moderne să 
accelereze interacțiunile sociale și să creeze 

încredere între zone geografice, ajutând în 
același timp persoane și companii să livreze 

valoare cu costuri operaționale mai mici.

Proiectul pilot e-Semnătura își propune să 
testeze operațiunea de semnare electronică 

transfrontalieră între două perechi de țări partenere 
din est (Ucraina și Moldova) și între un stat membru 
al UE și o țară parteneră din est (Ucraina și Estonia). 

Obiectivul este de a obține recunoașterea 
reciprocă transfrontalieră a semnăturilor 
electronice emise în timpul proiectului pilot, a 

identifica cele mai bune practici și a furniza planul 
de acțiune pentru activitățile post-pilot necesare 
pentru a se pregăti de recunoașterea reciprocă 

transfrontalieră.

Țările partenere din est oferă în prezent cea mai 
mare parte a serviciilor de încredere și servicii 
e-ID folosind tehnologii compatibile cu cele 

implementate de statele membre ale UE. Principalele 
diferențe între modul în care sunt furnizate serviciile 

sunt determinate de cadrele de reglementare din 
fiecare țară.

Majoritatea țărilor partenere din est și-au adoptat 
cadrele legislative și de reglementare legate 

de încredere și serviciile e-ID, în baza necesităților și 
cerințelor naționale.

Țările partenere din est prezintă niveluri diferite de 
maturitate în domeniul securității cibernetice 

- unele sunt încă în curs de elaborare a primelor 
strategii naționale de securitate cibernetică, o parte 
sunt în proces de revizuire și actualizare a acestora 
pentru a doua oară, câteva au echipe de intervenție 
în caz de urgență informatică naționale și sectoriale 

(CERT) , în timp ce altele sunt încă în proces de 
stabilire a acestora. 

EU4Digital Încredere și Securitate: fapte cheie esențiale


