Comunicat de presă: Întâlnirea Consiliului de conducere a Centrului
european de competențe în materie de securitate cibernetică – ECCC
(București, 23-24 iunie 2022)
București, 23 iunie 2022
În perioada 23-24 iunie 2022, Guvernul României și Directoratul Național de Securitate
Cibernetică (DNSC) vor fi gazdele întâlnirii Consiliului de conducere (Governing Board) a
Centrului european de competențe în materie de securitate cibernetică (European Cybersecurity
Competence Centre - ECCC). Întâlnirea, prima în acest format, este planificată ca reuniune fizică
la București, pe parcursul a două zile și va avea loc la Palatul Victoria. Este pentru prima dată
când Consiliul de conducere al ECCC se întrunește la București, unde este situat sediul Centrului.
Reuniunile anterioare ale Consiliului s-au desfășurat online din cauza pandemiei.
Nicolae Ciucă, prim-ministrul României, a transmis un mesaj în deschiderea primei reuniuni a
ECCC la București. Cu această ocazie, Premierul a salutat prezența membrilor Consiliului în orașul
gazdă al Centrului, la un an după înființarea acestuia, subliniind importanța demersurilor comune
europene în asigurarea securității, mai ales în contextul creșterii atacuri lor cibernetice pe fondul
agresiunii militare ruse din Ucraina. “În calitate de stat membru gazdă, România se angajează
ferm să sprijine și să lucreze cu Centrul și cu Consiliul de conducere al acestuia în vederea
îndeplinirii misiunii și obiectivelor convenite de comun acord”, a mai asigurat șeful Guvernului.
Prim-ministrul si-a exprimat speranța că ECCC se va implica dinamic în eforturile de securitate
cibernetică ale unor parteneri precum Ucraina sau Republica Moldova. România va rămâne un
contribuitor important în ceea ce privește securitatea cibernetică și va continua traiectoria
ascendentă în domeniul transformării digitale.
Ce este ECCC?
Înființat prin REGULAMENTUL (UE) 2021/887 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din
20 mai 2021, Centrul european de competențe în materie de securitate cibernetică (ECCC) are
misiunea să amelioreze capacitățile și competitivitatea Europei în materie de securitate
cibernetică, în colaborare cu o Rețea de centre naționale de coordonare (national coordination
centres - NCC). ECCC și NCCs reprezintă noul cadru european de sprijinire a inovării și a politicii
industriale în domeniul securității cibernetice. Acest ecosistem va consolida capacitățile
comunității implicate în dezvoltarea tehnologiei pentru securitate cibernetică, ne va proteja
economia și societatea de atacurile cibernetice, va menține excelența în cercetare și va spori
competitivitatea întreprinderilor europene în acest domeniu.
România a câștigat în decembrie 2020 dreptul de a găzdui această importantă instituție
europeană. În urma votului din COREPER (Comitetul Reprezentanților Permanenți ai guvernelor
statelor membre pe lângă Uniunea Europeană), pe 9 decembrie 2020, Bucureștiul a fost desemnat
ca gazdă pentru sediul ECCC.
Ulterior, pe 8 iunie 2021, a fost publicat regulamentul de înființare a Centrului și a Rețelei de
centre naționale de coordonare. Documentul prevede înființarea ECCC pentru perioada cuprinsă
între data intrării în vigoare a actului legislativ și 31 decembrie 2029.
ECCC va gestiona finanțarea UE pentru perioada 2021-2027 din programele Digital Europe și
Horizon Europe, precum și contribuțiile statelor membre. În perioada 2021-2022, UE investește
peste 300 de milioane de euro în domenii precum informarea cu privire la amenințările
cibernetice, actualizările de securitate cibernetică pentru IMM-uri, securitatea cibernetică în
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sectorul sănătății, hardware și sisteme de operare securizate din punct de vedere cibernetic sau
formare și competențe.
Consiliul de conducere al Centrului este compus din reprezentanți ai statelor membre (27 de
membri), ai Comisiei (doi membri) și ai Agenției europene pentru securitate cibernetică -ENISA
(un observator permanent). În luna februarie a anului trecut, consiliul de conducere l -a ales pe
Pascal Steichen, din Luxemburg, în funcția de președinte, și pe Katarzyna Prusak-Gorniak, din
Polonia, în funcția de vicepreședinte. Comisia Europeană conduce Centrul până când acesta poate
funcționa pe deplin independent, Miguel González Sancho fiind în prezent director executiv
interimar al Centrului.
ECCC Governing Board (23-24 iunie 2022)
În cadrul acestei întâlniri de două zile, Consiliul de conducere va discuta aspecte legate de
prioritățile Centrului și de logistica pregătirii sediului său la București, la care autoritățile române
și Comisia Europeană colaborează îndeaproape de mai multe luni.
Centrul de competențe, împreună cu Rețeaua centrelor naționale de coordonare, vizează
consolidarea capacităților europene în materie de securitate cibernetică, a excelenței în
cercetare și a competitivității industriei. În acest scop, Comisia va gestiona o parte din finanțarea
dedicată securității cibernetice în cadrul programului Europa digitală (Digital Europe) și al
programului Horizon Europe, precum și finanțarea din partea statelor membre. O nouă cerere de
propuneri de proiecte în domeniul securității cibernetice în cadrul programului Europa digitală va
fi deschisă la 29 septembrie, în valoare de peste 140 de milioane de euro.
În sens mai larg, Centrul își propune să sprijine comunitatea de securitate cibernetică din Europa.
Comisia Europeană tocmai a deschis o procedură de ofertare în valoare de 3 milioane de euro în
acest sens.
Centrul caută un director executiv, pentru care a deschis recent o cerere de candidaturi. De
asemenea, Comisia va publica în curând posturi vacante pentru alte posturi, care vor fi publicate
pe site-ul web al Centrului. Pentru mai multe informații despre centru, inclusiv viitoarele
posibilități de finanțare și de locuri de muncă, urmăriți contul de Twitter și site-ul ECCC.
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