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1. Directiva NIS Legea 362/2018 / 
Pe 12 ianuarie 2019 a intrat în vigoare Legea nr. 362/2018 privind 
asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor 
informatice. Aceasta transpune în totalitate Directiva (UE) 2016/1148 a 
Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 (Directiva NIS).

Legea nr. 362/2018 desemnează Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de 
Securitate Cibernetica ("CERT-RO") drept autoritate competentă la nivel național pentru 
securitatea rețelelor și a sistemelor informatice care asigură furnizarea serviciilor 
esențiale ori furnizează serviciile digitale identificate în temeiul actului normativ.
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2. Cui se aplică legea /
Legea stabileşte cerinţele de securitate şi notificare pentru: 

• operatorii de servicii esenţiale*  (OES - Operators of Essential Services);
• furnizorii de servicii digitale  (DSP - Digital Service Providers).

* Serviciul este considerat esenţial: 

•• în susținerea unor activități sociale și / sau economice de cea mai mare importanță;
•• furnizarea sa depinde de o rețea sau de un sistem informatic;
•• furnizarea serviciului este perturbată semnificativ în cazul producerii unui incident.
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 1. analiza încadrării în categoria 
Operatorilor de servicii esențiale sau a 
Furnizorilor de servicii digitale (conform 
prevederilor legii și a normelor tehnice 
ce vor fi publicate) și notificarea CERT-
RO în vederea înscrierii în Registrul 
operatorilor de servicii esențiale; 

2. evaluarea cerințelor legislative, a 
situației curente a sistemului informatic 
și realizarea unei analize pentru a stabili 
măsurile tehnice care trebuie implementate; 
(CYBER_MANAGE by certSIGN)

3. implementarea măsurilor tehnice și 
organizatorice adecvate și proporționale 
pentru îndeplinirea cerințelor minime 
de securitate a rețelelor și sistemelor 
informatice, precum și implementarea 
măsurilor adecvate pentru a preveni 
și minimiza impactul incidendelor 

de securitate, conform normelor 
tehnice ce vor fi elaborate; 
(CYBER_PROTECT by certSIGN)

4. realizarea unui audit de securitate, cu un 
auditor atestat conform Legii n. 362/2018, 
prin care să se valideze implementarea 
măsurilor minime de securitate;

5. interconectarea cu serviciul de 
alertare și cooperare al CERT-RO; 

6. monitorizarea rețelelor și sistemelor 
informatice și notificarea CSIRT național 
organizat la nivel CERT-RO privind 
eventualele incidente de securitate 
identificate; (CYBER_DETECT by certSIGN)

7.  luarea măsurilor de răspuns în cazul 
apariției unui incident de securitate prin 
utilizare unor echipe tip CSIRT proprii, 
sectoriale sau servicii de specialitate tip 
CSIRT Privat, asigurând astfel restabilirea 
funcționării serviciilor.  
(CYBER_RESPONSE by certSIGN)

3. Paşi de urmat. 
Unde vă ajută certSIGN? /
Conformitatea cu Legea nr. 362/2018 se asigura prin implementarea următoarelor etape:



4. Detaliere servicii 
CyberSecurity certSIGN /
I. CYBER_MANAGE 
by certSIGN  
(MANAGEMENTUL 
RISCURILOR DE SECURITATE)

•• definirea politicilor și procedurilor ce 
guvernează modul în care organizația 
adresează securitatea reţelelor și 
sistemelor informatice; 

•• identificarea, adresarea și înțelegerea 
riscurilor de securitate și stabilirea 
modului în care organizația adresează 
managementul riscurilor; 

•• identificarea și gestionarea tuturor 
sistemelor și serviciilor necesare pentru 
furnizarea serviciilor esențiale; 

••  identificarea și gestionarea riscurilor de 
securitate ce sunt generate de furnizori externi. 

II. CYBER_PROTECT 
by certSIGN 
(PROTECȚIA ÎMPOTRIVA 
ATACURILOR CIBERNETICE)

•• definirea politicilor și proceselor 
organizaționale privind securitatea 
datelor și sistemelor utilizate pentru 
furnizarea serviciilor esențiale;

•• înțelegerea, documentarea și 
controlul accesului la funcțiile și 
sistemele serviciilor esențiale;

•• protecția datelor stocate sau transmise 
față de acțiuni ce pot duce la întreruperea 
furnizării serviciilor esențiale;

•• protecția împotriva atacurilor informatice 
a rețelelor și sistemelor informatice critice;

•• asigurarea continuității și recuperării 
în timpul și după atacul informatic;

•• instruirea personalului. 
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III. CYBER_DETECT by certSIGN
(DETECȚIA EVENIMENTELOR DE SECURITATE)

•• monitorizarea și detecția problemelor de funcționare a sistemului informatic;
•• raportarea incidentelor de securitate;
•• servicii avansate de detecție a anomaliilor în funcționarea sistemelor și rețelelor.

IV. CYBER_DETECT by certSIGN
(DETECȚIA EVENIMENTELOR DE SECURITATE)

•• răspuns la incidentele de securitate și restaurarea serviciilor esențiale;
•• analiza incidentului și adaptarea măsurilor de protecție și a 

proceselor pentru preîntâmpinarea incidentelor similare.

Nerespectarea Legii nr. 362/2018 poate să conducă la amenzi de până la 5 % din cifra de 
afaceri, iar în cazul în care incidentul de securitate implică date cu caracter personal – 
amenzi de până la 20 mil. euro sau de până la 4% din cifra de afaceri (conform GDPR).

4. Detaliere servicii 
CyberSecurity certSIGN /
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5. De ce certSIGN CyberSecurity? /
Având propriul centru de operațiuni de securitate (SOC) și furnizând servicii de gestionare a 
securității (MSSP), certSIGN are o amplă expertiză în domeniul cibernetic și al soluțiilor de 
cyber security, destinate unei game largi de clienți din industrie și administrația publică. 

certSIGN oferă servicii de consultanță specializată pe securitate cibernetică și asigură dezvoltarea 
unor sisteme de securitate extrem de sigure și reziliente, atât pentru desfășurarea activităţilor 
uzuale de business, cât și pentru protejarea sistemele critice ale clienților cheie din domeniul 
apărării naționale și al securității naționale, al serviciilor bancare și al telecomunicațiilor. 

Departamentul certSIGN  de CyberSecurity (și echipa CSIRT, formalizată sub numele de UTI 
CERT) a fost înființat în iunie 2014 și a început procedurile de acreditare pentru programul Trusted 
Introducer (TI) în ianuarie 2015. Din februarie 2015, UTI CERT este o echipă acreditată TI.
(https://www.trusted-introducer.org/directory/teams/uti-cert.html)
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