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Figură 4: Proiectul PHOENIX – A doua întâlnire plenară la 
Intrasoft International SA (Atena, Grecia), 4-5 Februarie 2020. 

   Proiecte Europene CYBERSECURITY în Implementare  

Centrul Român al Energiei  

 

1. PHOENIX - Electrical Power System's Shield against complex incidents and extensive 

cyber and privacy attacks           

 

Asociaţia Centrul Român al Energiei (CRE) împreună cu membrii săi TRANSELECTRICA, DELGAZ GRID și 
TELETRANS (subsidiară a Transelectrica), pe care i-a promovat în Consorţiul European, cooperează în 
implementarea Proiectul “PHOENIX” – ”Electrical Power System's Shield against complex incidents 
and extensive cyber and privacy attacks”, finanţat de Comisia Europeană, în cadrul Programului 
Orizont 2020.  

Coordonator: Capgemini Technology Systems - Franţa. 

Parteneri: Operatorii de Transport și Distribuţie (TSO și DSO) din Europa Centrală și de Sud-Est, 
inclusiv: ASM TERNI (IT), ELEKTRO LJUBLJANA (CR) și PPC (GR), precum și alţi parteneri din domeniul 
energiei și telecomunicaţiilor din 11 ţări europene (Franţa, Finlanda, Germania, Grecia, Italia, 
Luxemburg, România, Slovenia, Spania, Norvegia și Olanda), într-un consorţiu de 25 de parteneri. 

Durata: PHOENIX a început în Septembrie 2019 și se va finaliza în August 2022. 

Buget: 11 milioane EURO. 

Obiectiv: Crearea unui scut cibernetic pentru infrastructura Sistemelor Europene de Energie Electrică 
(EPES) care să permită detectarea incidentelor și atacurilor cibernetice la scară largă și de a reduce 
efectele de tip cascadă asupra infrastructurii în sine, a mediului, a cetăţenilor și a utilizatorilor finali la 
un cost rezonabil. Validarea Proiectului PHOENIX va avea loc în 5 proiecte pilot la scară largă care 
acoperă întregul lanţ valoric, de la generare la consum, inclusiv experimente transfrontaliere și efecte 
în cascadă către alte infrastructuri critice. 

Rolul CRE: Coordonarea pachetului de lucări 8 (WP8) fiind responsabil pentru „Exploatare și 
informare”, contribuind în același timp la activităţile legate de standardizare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figură 3: Proiectul PHOENIX – Întâlnire la Sediul Central Capgemini din 

Issy Les Moulineaux, Paris, France, 12 - 13 September 2019. 

http://www.crenerg.org/proiecte/phoenix-2/
https://phoenix-h2020.eu/
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Proiecte Finalizate – Centrul Român al Energiei  

1. SUCCESS - Securing Critical Energy Infrastructures 

 

Asociaţia Centrul Român al Energiei (CRE) împreună cu SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA și 
EXIMPROD GRUP au cooperat la implementarea Proiectului European “SUCCESS” – „Securing Critical 
Energy Infrastructures”, finanţat de Comisia Europeană în cadrul Programului Orizont 2020.  

Coordonator: ERICSSON GMBH (EDD) - Germania 

Parteneri: 14 organizaţii reprezentative din Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Suedia, Finlanda, Grecia 
şi Belgia. 

Durata: Acesta a început în anul 2016 și s-a finalizat în Noiembrie 2018.  

Buget: 5 milioane EURO.  

Obiectiv: Proiectul SUCCESS a finalizat cu bine dezvoltarea unei abordări globale privind analiza 
ameninţărilor atacurilor cibernetice asupra reţelelor de distribuţie a energiei electrice și a măsurilor 
de contraacţiune, cu un accent special pe vulnerabilităţile introduse de contoarele inteligente. 
Rezultatele Proiectului au fost foarte apreciate de evaluatorii independenţi şi de reprezentanţii 
Comisiei Europene. 

Rolul CRE: Centrul Român al Energiei (CRE) a avut un rol important în Proiectul SUCCESS, fiind 
coordonator al activităţilor dedicate dezvoltării unui concept de contor de nouă generație numit 
NORM (New-generation Open Real-time smart Meter), care integrează funcţionalităţi de contorizare 
inteligentă, de măsurare a fazorilor (Phasor Measurement Unit - PMU) și de securizare a informaţiei 
la cel mai înalt nivel, pe baza tehnologiei PUF (Physical Unclonable Function). Centrul Român al 
Energiei promovează înfiinţarea unui Proiect Pilot de Reţea Digitală (DG PP) în România, care vizează 
mai multi utilizatori, pe baza rezultatelor SUCCESS, care să permită aplicaţii inovatoare și să aducă 
valoare adăugată prin noi servicii în cadrul noului Sistem Energetic Inteligent Descentralizat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figură 10: Proiect SUCCESS - -Întâlnire la Stâlpu, România. Figură 11: Întâlnirea finală a Consorțiului Proiectului European SUCCESS, 
care a avut loc în perioada 27-29 noiembrie 2018 în Irlanda, la Dublin. 

http://www.crenerg.org/
mailto:office@crenerg.org
http://www.crenerg.org/proiecte/success/
https://www.success-energy.eu/
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Proiect Aprobat de CE pentru Finantare  

Centrul Român al Energiei  

 

The "Romanian Energy Center" Association expands its portfolio of European Projects to a new one 

entitled „CyberSEAS” - Cyber Securing Energy dAta Services in the field of Cyber Security, together 

with TRANSELECTRICA. Recently, the Project it has been accepted for funding by the European 

Commission, within the H2020 Program. 

Coordinator: ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA SPA, Italy  

Partners: 26 organizations from IT, DE, EE, ES, SI, RO, EL, HR. 

Duration: 36 months.  

Buget: 8 M EURO.  

Objective: CyberSEAS (Cyber Securing Energy dAta Services) ambition is to improve the resilience of 
energy supply chains, protecting them from disruptions that exploit the enhanced interactions and 
extended involvement models of stakeholders and consumers in complex attack scenarios, 
characterised by the presence of legacy systems and the increasing connectivity of data feeds.  

It has 3 strategic objectives: 1) countering the cyber risks related to highest impact attacks against 
EPES; 2) protecting consumers against personal data breaches and attacks; and 3) increasing the 
security of the Energy Common Data Space.  

All three objectives are equally important, since cyber-criminals are shifting tactics to favour multi-
stage attacks in which stealing sensitive data is a precondition for the real attack and enables them to 
maximise damage and profits (while traditionally infrastructure cyber-attacks used to be direct attacks 
to the machinery and typically targeted control systems, not data).  

Threat actors, especially large ones such as nation states, also carry out complex attacks that leverage 
supply chain dependencies, and this trend continues to grow, as highlighted in the July 2020 analysis 
by the Atlantic Council. Likewise, with the transition to scenarios where users are proactively involved, 
prosumer data is becoming more and more sensitive.  

To achieve these objectives, CyberSEAS delivers an open and extendable ecosystem of 30 
customisable security solutions providing effective support for key activities, and in particular: risk 
assessment; interaction with end devices; secure development and deployment; real-time security 
monitoring; skills improvement and awareness; certification, governance and cooperation.  

CyberSEAS solutions are validated through experimental campaigns consisting of 100+ attack 
scenarios, tested in 3 labs before moving out to one of 6 piloting infrastructures across 6 European 
countries. Out of the 30 solutions, 20 will reach TRL8+ and 10 TRL7.  

CRE Role: Contribution to the following activities: Collaborative assessment of cyber vulnerability and 
risks in the energy supply chain – WP2, CyberSEAS integrated toolset for cyber-resilient EPES – WP3, 
Fostering the culture of cyber-resilient Energy supply chain – WP6 and From lab to market – WP7. 

 

 

 

 


