


. Implementarea Directivei NIS în România 

 

pentru un nivel comun ridicat de securitate a re elelor i a sistemelor informatice în 

ale forurilor comunitare pe linia cre terii rezilien ei infrastructurilor IT&C 
apar inând operatorilor de servicii esen iale i furnizorilor de servicii digitale din 

nivel comun ridicat de securitate a re elelor i a sistemelor informatice în Uniune i 
noi mecanisme de cooperare la nivel european. 

 
ii cibernetice! 

i securitatea na  
a i serviciile! 
 

te obliga ii celor viza i în vederea 
e minime de securitate a sistemelor i re elelor informatice, 

în a ilor economice 
perturbarea acestora. 

În timp ce Regulamentul UE nr. 2016/679 (GDPR) este preocupat de 
protec ia datelor cu caracter per  
men inerii func iale. 

i datele 
personale nu sunt compromise, dar serviciul furnizat devine inutilizabil pentru o zi 
între ie de a raporta incidentul conform prevederilor 

întrerupere a serviciului care are drept consecin i pierderea datelor cu 
caracter personal. Compania se va confrunta cu cerin e distincte de raportare, atât în 
conformitate cu Directiva NIS, cât 

cerin
ilor 

de reglementare pentru acela i incident! 
În acest context, statele membre aveau obliga i s

în 9 mai 2018 actele administrative i legislative necesare transpunerii acestei 

iale afla i pe teritoriul lor. 
Toto

a unei Strategii na ionale privind securitatea re elelor i sistemelor informatice, care 

cre terii niv ii acestor sisteme. 
iale, furnizorilor 

de servicii digitale ilor 
vizate de prevederile Directivei.  



Marius DUMITRESCU, Daniela SIMIONOVICI 

ri este de a-i ajuta pe cei viza
a acesteia i, mai ales, 

iale se poate traduce în 
disfunc i grave la nivel comunitar i chiar societal. 

În baza legisla iei în vigoare i a documentelor i ghidurilor de sprijin puse la 
dispozi ia celor interesa

i materiale de suport pentru ca implementarea Directivei în 
organiza iile operatorilor de servicii esen iale / furnizorilor de servici

de facto  
 

 


