Aprob,
NICOLAE – IONEL CIUCĂ
PRIM - MINISTRU

MEMORANDUM
De la :

MARIAN NEACȘU, secretarul general al Guvernului
MIRCEA ABRUDEAN – șeful Cancelariei Prim-Ministrului

Avizat: SORIN MIHAI GRINDEANU, viceprim-ministru, ministrul transporturilor
și infrastructurii
TEMA: Aprobarea coordonării Grupului de Lucru Interinstituțional GLI-CYBER,
constituit prin Decizia prim-ministrului nr.533/2021, de către Cancelaria PrimMinistrului
I. CONTEXT ACTUAL
În 20 mai 2021, la propunerea Comisiei Europene, Parlamentul European și Consiliul UE
au adoptat Regulamentul (UE) 2021/887 de înființare a Centrului european de
competențe în domeniul industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate
cibernetică (ECCC - European Cybersecurity Competence Centre) și a Rețelei de centre
naționale de coordonare (NCCs - National Coordination Centres).
ECCC este responsabil de coordonarea activităților de cercetare și inovare în domeniul
securității cibernetice și reprezintă principalul instrument pentru punerea în comun a
investițiilor în dezvoltarea securității cibernetice.
Centrul Național de Coordonare (NCC) reprezintă o entitate din sectorul public sau o
entitate deținută majoritar de statul membru, care îndeplinește funcții administrative
publice în temeiul dreptului intern, inclusiv prin delegare, și care are capacitatea de a
1/4

sprijini ECCC în îndeplinirea misiunii sale. Conform regulamentului, NCC este necesar fie
a avea expertiză de cercetare și tehnologică în materie de securitate cibernetică, fie are
acces la o astfel de expertiză, precum și capacitatea de a se implica efectiv și de a-și
coordona acțiunile cu industria, cu sectorul public, cu comunitatea academică și de
cercetare și cu cetățenii, precum și cu autoritatea desemnată în temeiul Directivei (UE)
2016/1148 (i.e. CERT-RO, în cazul României).
Având în vedere interesul României de a găzdui pe teritoriul său o structură/ agenție
europeană, Guvernul României a aprobat, în ședința din data de 24 septembrie 2020,
Memorandumul cu tema “Desemnarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și
Comunicațiilor, în vederea derulării procedurii pentru identificarea, selectarea și
rezervarea prin antecontract, promisiune, scrisoare de intenție sau închiriere a unei
clădiri, în vederea participării României la procesul de desemnare a sediului Centrului
European de competențe industriale, tehnologice și de cercetare în domeniul securității
cibernetice și a depunerii dosarului de candidat aferent.”
În temeiul acestui memorandum amintit mai sus, precum și al Ordonanței de urgență
nr.165/2020 privind mandatul acordat ministerelor pentru identificarea, selectarea și
rezervarea imobilelor destinate ca sedii ale unor agenții sau centre europene nouînființate, la nivelul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii s-a constituit un grup de
lucru, care, împreună cu reprezentanți ai altor ministere și instituții publice, a efectuat toate
demersurile necesare pentru elaborarea, depunerea și susținerea dosarului de candidatură
al României, astfel fiind îndeplinită cu succes doar prima etapă din întreg procesul necesar
operaționalizării efective ECCC la București.
Cu ocazia vizitei oficiale efectuate de către reprezentanții Comisiei Europene la București,
au fost vizitate cele 3 clădiri rezervate și prezentate în dosarul de candidatură al României,
proces de analiză care și în prezent se află în derulare, urmând ca pe baza datelor solicitate
de către experții Comisiei Europene, să se decidă care dintre aceste clădiri urmează să
găzduiască ECCC la București.
Procesul de operaționalizare a ECCC la București a fost continuat, iar în ședința
Guvernului din 22 septembrie 2021, a fost aprobat Memorandumul cu tema: "Constituirea,
sub coordonarea Secretariatului General al Guvernului (SGG), a Grupului de Lucru
Interinstituțional GLI-CYBER, responsabil cu identificarea setului de măsuri, precum și
cu elaborarea cadrului legislativ, necesare operaționalizării Centrului european de
competențe în domeniul industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate
cibernetică (ECCC)".
Grupul de lucru Interinstituțional GLI-Cyber este coordonat de către un președinte,
reprezentant al Secretariatului General al Guvernului, iar în calitate de membri au fost
nominalizați reprezentanți din partea următoarelor instituții/ministere:
1. Administrația Prezidențială;
2. Ministerul Afacerilor Externe;
3. Ministerul Finanțelor;
4. Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării;
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5. Centrul Național Cyberint – Serviciul Român de Informații;
6. Directoratul Național de Securitate Cibernetică.
În acest sens, prin Decizia prim-ministrului nr.533/2021 a fost înființat Grupul de lucru
interinstituţional GLI-CYBER, ce are ca obiectiv identificarea măsurilor necesare
operaţionalizării la Bucureşti a Centrului european de competenţe în domeniul industrial,
tehnologic şi de cercetare în materie de securitate cibernetică (ECCC).
În vederea realizării obiectivului anterior menționat, Grupul de lucru elaborează cadrul
legal de desemnare şi pregătire a operaţionalizării Centrului Naţional de Coordonare
(NCC) al României în relaţia cu ECCC, în vederea respectării termenului-limită de 29
decembrie 2021, prevăzut de Regulamentul (UE) 2021/887 al Parlamentului European şi
al Consiliului din 20 mai 2021 de înfiinţare a Centrului european de competenţe în
domeniul industrial, tehnologic şi de cercetare în materie de securitate cibernetică şi a
Reţelei de centre naţionale de coordonare.
Este esențial ca procesul pentru operaționalizarea ECCC la București să fie continuat, iar
în componența grupului de lucru interinstituțional să fie nominalizate și persoanele care au
contribuit la elaborarea dosarului de candidatură și care în prezent sunt implicate în
procedura de rezervare a clădirilor, respectiv reprezentanți ai Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii.
De asemenea, având în vedere rolul de la nivelul centrului Guvernului, Cancelaria PrimMinistrului poate exercita un rol important în operaționalizarea ECCC și
coordonarea Grupului de Lucru Interinstituțional GLI-CYBER.
II. PROPUNERI
1. Desemnarea Cancelariei Prim-Ministrului ca instituție responsabilă cu
operaționalizarea ECCC și cu coordonarea Grupului de Lucru Interinstituțional
GLI-CYBER. Secretariatul General al Guvernului va desemna reprezentanții în
cadrul Grupului de Lucru Interinstituțional GLI-CYBER în calitate de membri.
2. Participarea reprezentanților Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în
cadrul Grupului de Lucru Interinstituțional GLI-CYBER în calitate de membri.
3. Modificarea și completarea Deciziei prim-ministrului nr.533/2021 privind
înființarea Grupului de lucru Interinstituțional GLI-CYBER, în mod corespunzător.
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Avizat
Direcția Juridică
Director
Dragoș Condrea
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