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/ Directiva NIS
şi Legea 362/2018. 
Ce reţinem? / 

PE SCURT! 

Persoane fizice şi juridice din România care furnizează servicii considerate esenţiale 
sau persoanele juridice ce furnizeaza servicii digitale specifice sunt obligate prin lege să 
respecte o serie de măsuri privind securitatea rețelelor şi sistemelor informatice, în vederea 
prevenirii şi minimizării impactului unor potenţiale incidente de securitate cibernetică.

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

Implementarea Directivei NIS la nivelul României intră în la nivelul României intră în atributul 
Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, CERT-RO, prin Autoritatea 
competentă la nivel național pentru securitatea rețelelor şi sistemelor informatice (ANSRSI).

Vezi informaţiile CERT-RO privind aplicarea Directivei NIS aici

https://cert.ro/pagini/ansrsi
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Legea stabileşte cerinţele de securitate şi notificare pentru:

Operatorii de Servicii Esenţiale (OSE) - persoană fizică sau juridică de drept public sau 
privat de tipul celor prevăzute în anexa la Legea 362/2018, care furnizează un serviciu 
considerat esenţial conform legii. Serviciul este considerat esenţial dacă: 

 • este utilizat în susținerea unor activități sociale şi / sau economice de cea mai mare importanță;
 • furnizarea sa depinde de o rețea sau de un sistem informatic; şi
 • furnizarea serviciului este perturbată semnificativ în cazul producerii unui incident.

Furnizorii de Servicii Digitale (FSD) - orice persoană juridică care furnizează 
un serviciu digital în condiţiile specificate în lege.

Operatori de Servicii Esenţiale (OSE)
 

Furnizorii de Servicii Digitale (FSD)

 • Pieţe online
 • Motoare de căutare online
 • Servicii de cloud computing

/ Cui se aplică
Legea 362/2018? /



/ Cine sunt „actorii”? /

Auditori de securitate

persoane fizice/juridice autorizate de CERT-RO 
pentru activități de Audit de securitate a rețelelor şi 
sistemelor informatice aparținând operatorilor de 
servicii esențiale sau furnizorilor de servicii digitale.

Echipe CSIRT de intervenţie în caz de 
incidente de securitate cibernetică

echipe proprii, sectoriale sau 
echipe CSIRT private – autorizate 
de CERT-RO, în condiţiile legii.

CERT-RO (Centrul Național de Răspuns la 
Incidente de Securitate Cibernetică) prin ANSRSI 
(Autoritatea Nationala pentru Securitatea 
Rețelelor şi Sistemelor Informatice)

 • reprezintă autoritatea competentă la nivel național pentru securitatea rețelelor şi 
a sistemelor informatic. CERT-RO se consultă şi coopereză cu SRI, MApN, MAI, 
ORNISS, SIE, STS, SPP, organele de urmărire penală, ANARC, ANSPDCP; 

 • este punct unic de contact la nivel național; 
 • are rol de supraveghere, control şi sancționare; 
 • gestionează echipa de răspuns la incidente de Securitate 

informatică la nivel național (CSIRT Național); 
 • întreține Registrul operatorilor de servicii esențiale; 
 • este entitate de autorizare pentru auditori şi echipe CSIRT.



/ Care sunt paşii de urmat? /

ATENŢIE! 

Nerespectarea Legii nr. 362/2018 se sancţionează:

 • cu amendă de la 3.000 lei la 50.000 lei, iar în 
cazul constatării unor încălcări repetate limita 
maximă a amenzii este de 100.000 lei;

 • pentru persoanele cu o cifră de afaceri de peste 2.000.000 
lei, cu amendă în cuantum de la 0,5% la 2% din cifra 
de afaceri, iar, în cazul unor încălcări repetate, limita 
maximă a amenzii este de 5% din cifra de afaceri.

1. Analiza încadrării în categoria 
Operatorilor de servicii esențiale 
sau a Furnizorilor de servicii digitale 
(conform prevederilor legii şi a 
normelor tehnice) şi notificarea CERT-
RO în vederea înscrierii în Registrul 
operatorilor de servicii esențiale (în 
cazul OSE) sau în evidenţa furnizorilor 
de servicii digitale (în cazul FSD).

4. Realizarea periodică unui audit 
de securitate (o dată la 2 ani), cu un 
auditor atestat de catre CERT-RO 
conform Legii nr. 362/2018, prin care 
să se valideze îndeplinirea cerinţelor 
minime de securitate şi notificare.

5. Interconectarea cu serviciul de 
alertare şi cooperare al CERT-RO şi 
asigurarea monitorizării permanente 
a alertelor primite prin acest serviciu.

6. Monitorizarea rețelelor şi 
sistemelor informatice şi notificarea 
CSIRT național organizat la nivel 
CERT-RO privind eventualele 
incidente de securitate identificate.

7. Luarea măsurilor adecvate de 
răspuns în cazul apariției unui incident 
de securitate prin utilizarea unor 
echipe tip CSIRT proprii, sectoriale sau 
servicii de specialitate tip CSIRT privat, 
asigurând astfel restabilirea în cel mai 
scurt timp a funcţionării serviciilor.

2. Evaluarea cerințelor legislative, 
a situației curente a sistemului 
informatic şi realizarea unei analize 
pentru a stabili măsurile tehnice 
care trebuie implementate.

3. Implementarea măsurilor tehnice 
şi organizatorice adecvate şi 
proporționale pentru îndeplinirea 
cerințelor de securitate a rețelelor 
şi sistemelor informatice, precum şi 
implementarea măsurilor adecvate 
pentru a preveni şi minimiza 
impactul incidentelor de securitate, 
conform normelor tehnice.



Serviciu analiză identificare OSE/ FSD NIS

Serviciu de tip analiză în vedere identificării ca 
Operator de Servicii Esențiale (OSE) sau Furnizor 
de Servicii Digitale (FSD), în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 362/2018 şi a legislației 
subsecvente, serviciu ce are ca livrabil un raport 
de analiză privind încadrarea ca OSE/FSD.

Serviciu analiză diferenţe NIS

Serviciu de tip analiză prin care se identifică 
măsurile implementate în cadrul OSE şi 
diferențele, respectiv necesarul de măsuri 
ce trebuie implementate pentru realizarea 
conformității cu cerințele reglementate 
prin Normele tehnice stabilite prin Ordinul 
Secretariatului General al Guvernului nr. 
1.323 din 9 noiembrie 2020, serviciu ce are 
ca rezultat un raport de analiză a diferențelor 
față de cerințele minime de asigurare a 
securității, cu recomandări privind modalitatea 
de implementare a măsurilor necesare.

Servicii consultanţă pentru 
implementarea măsurilor tehnice

Serviciul include activitățile de suport 
pentru definirea şi implementarea măsurilor 
tehnice, conform necesarului identificat 
în cadrul Serviciului de analiză diferențe 
NIS, în conformitate cu prevederile 
normelor terhnice stabilite prin Ordinul 
Secretariatului General al Guvernului nr. 
1.323 din 9 noiembrie 2020 (Guvernanţă, 
Protecție, Apărare cibernetică, Reziliență).

Serviciu audit de securitate

Serviciul include activitățile de audit al 
rețelelor şi sistemelor informatice ale 
operatorilor de servicii esențiale şi furnizorilor 
de servicii digitale, inițial şi periodic.
! Serviciul va fi detaliat după 
atestarea personalului certSIGN 
de către ANSRSI (CERT-RO). 

Servicii CSIRT

Servicii specifice de monitorizare 
şi răspuns la incidente, prestate de 
către echipa CSIRT a certSIGN.

*După apariția şi implementarea 
reglementărilor specifice privind echipele 
CSIRT şi autorizarea echipei CSIRT 
certSIGN, conform Legii 362/2018.

/ Ce soluţii de securitate 
cibernetică certSIGN, conforme 
cu Legea 362, puteţi alege? /



/ De ce certSIGN? /

Fiind producător de soluţii de Securitate şi având propriul centru de operațiuni de 
securitate (SOC) cu care sunt furnizate servicii specifice, certSIGN are o amplă 
expertiză în domeniul securităţii cibernetice şi al soluțiilor de cyber security, 
destinate unei game largi de clienți din diverse industrii şi din administraţia publică.

Departamentul de Securitate Cibernetică şi echipa CSIRT certSIGN, formalizată 
sub numele de certSIGN CERT, au fost înființate în iunie 2014 şi au început 
procedurile de acreditare pentru programul Trusted Introducer (TI) în ianuarie 
2015. Din februarie 2015, certSIGN CERT este o echipă acreditată TI. 
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