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Istoria telecomunicațiilor mobile nu este foarte veche. Au trecut puțin peste 
40 de ani de la lansarea pe piață a primei generații de comunicații celulare (1G), 
care a oferit posibilitatea de a efectua și de a primi apeluri telefonice în mișcare, 
chiar și însoțite de o serie de limitări tehnologice, inclusiv de natura securității 
rețelei și a sistemului. Fiecare nouă generație de tehnologii care a urmat acestei 
etape a adus o diversificare și îmbunătățire semnificativă a serviciilor. Astăzi, se 
vorbește tot mai mult despre a cincea generație de tehnologii de comunicații 
mobile (5G). 

Aspectele de securitate ale rețelelor 5G sunt un subiect de mare interes la 
nivel mondial, atât în   rândul principalilor actori statali, cât și în cel al actorilor 
nestatali. Acest articol evidențiază caracteristicile esențiale ale tehnologiilor 5G 
și motivul pentru care securitatea rețelelor 5G este complexă și stringentă.

Cuvinte-cheie: comunicații mobile, rețele 5G, arhitectură de rețea, securitate 
5G, amenințări 5G.
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Motto:
„5G este un mare pas înainte pe mai multe fronturi, dar 

nu va oferi o actualizare completă de securitate până când 
nu vom vedea rețele 5G pure, fără tehnologie moștenită – 
deci nu încă pentru 10 ani sau mai mult”.

Karsten Nohl, 
fondator al Security Research Labs GmbH (SRLabs)

METODOLOGIA DE CERCETARE
Scopul prezentului articol este acela de a analiza ameninţările și 

riscurile reţelelor bazate pe tehnologiile 5G, așa cum acestea au fost 
identificate în prezent, pentru a evidenţia dacă îngrijorările referitoare 
la aspectele de securitate asociate acestora, lansate în spaţiul 
public, au cu adevărat suport real sau sunt doar simple speculaţii ce 
ascund aspecte de cu totul altă natură (de exemplu, interese pentru 
interzicerea prezenţei pe piaţă a producătorilor/furnizorilor chinezi de 
echipamente și infrastructuri 5G).

Nu ar fi potrivită abordarea securităţii reţelelor 5G fără un studiu 
asupra generaţiilor anterioare și asupra aspectelor specifice fiecăreia 
dintre acestea la momentul lansării lor. În acest sens, prin metoda 
longitudinală, combinată cu  metoda analizei comparative, au fost 
examinate caracteristicile fiecărei generaţii, în parte, și principalele 
diferenţe dintre acestea. 

Metoda analizei comparative și metoda descriptivă au fost utilizate 
pentru prezentarea reţelelor de comunicaţii bazate pe tehnologii 5G și 
tipurile de arhitecturi de reţea, dat fiind faptul că actualele servicii 5G 
din portofoliul operatorilor de comunicaţii din România se bazează, în 
principal, pe infrastructurile 4G/LTE existente. 

Pentru identificarea și evidenţierea aspectelor ce vizează securitatea 
reţelelor 5G, respectiv ameninţările și riscurile asociate acestora, 
au fost utilizate metoda analizei comparative și metoda cercetării 
bibliografice, în mod deosebit studierea documentelor elaborate la 
nivelul Uniunii Europene pe linia securităţii cibernetice a reţelelor 5G, 
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a setului de instrumente pentru securitatea reţelelor 5G și a raportului 
privind evaluarea coordonată la nivelul Uniunii Europene a riscurilor în 
materie de securitate a reţelelor 5G. De asemenea, bibliografia studiată 
a cuprins strategia naţională a Statelor Unite ale Americii în domeniul 
securităţii infrastructurilor 5G, în calitate de partener strategic al 
României și al Uniunii Europene, pentru analiza viziunii Statelor Unite 
asupra aspectelor de securitate a noilor tehnologii 5G.

DE LA 1G LA 5G – O ISTORIE DE 40 DE ANI
Industria telecomunicaţiilor este, fără îndoială, unul dintre 

domeniile care au cunoscut progrese semnificative și cu impact ridicat 
într-o perioadă de timp relativ scurtă. La începutul anilor ʼ80, a fost 
lansată prima generaţie de tehnologii de comunicaţii mobile (1G). 
Deși o tehnologie limitată în ceea ce privește serviciile oferite (numai 
comunicaţii vocale analogice), aceasta a pregătit totuși calea pentru 
dezvoltarea ulterioară. Nu a avut puterea de a înlocui telefonia fixă 
tradiţională, dar a oferit posibilitatea efectuării de apeluri telefonice 
din mișcare, în timpul deplasării în afara casei sau a biroului, cu toate 
că dimensiunea echipamentului folosit era destul de mare (de altfel, la 
acel moment, dimensiunea terminalului nu reprezenta o problemă în 
lipsa altora, similare, cu care să poată fi comparate).

Aproximativ 10 ani mai târziu, a apărut a doua generaţie de 
tehnologii de comunicaţii mobile (2G), cunoscută și sub numele de 
GSM (Global System for Mobile Communications), care a oferit o 
calitate superioară a vocii prin trecerea de la analogic la digital și a 
adus, totodată, un nou serviciu, cunoscut sub numele de SMS (Short 
Message Service). Acestea sunt în uz și astăzi. Primul apel în tehnologia 
GSM a fost efectuat în reţeaua finlandeză Radiolinja, în 19911.

Continuând seria de evoluţii în domeniul comunicaţiilor mobile, 
a treia generaţie (3G) a apărut în 2000, adăugând, la serviciile deja 
existente, posibilitatea de acces la date și (chiar și la viteză redusă) 
la internet. Acesta a fost momentul care a deschis drumul către 
viitoarele reţele de mare viteză și smartphone-uri. Spre deosebire de 
tehnologiile anterioare, 3G a avut un ciclu de viaţă semnificativ și este 

1 La 1 iulie 1991, primul apel GSM din lume la o reţea comercială a fost efectuat între fostul 
prim-ministru finlandez Harri Holkeri și viceprimarul orașului Tampere, Kaarina Suonio, https://
www.fonearena.com, accesat la 8 noiembrie 2021.
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folosită și în ziua de astăzi. Au fost urmate, în 2009, de a patra generaţie  
(4G LTE și, ulterior, 4G+), când viteza și stabilitatea conexiunilor 
au devenit o constantă în nevoile oricărui utilizator de dispozitive 
inteligente. Retrospectiv, se poate observa că fiecare generaţie 
de tehnologii a însemnat un moment „revoluționar” în evoluţia 
comunicaţiilor mobile la momentul lansării acestora pe piaţă.

Dar, o revoluţie „adevărată” este anunţată astăzi de cea de-a 
cincea generaţie de comunicaţii mobile (5G), care depășește nevoile 
individuale de comunicare, trecând spre conectivitatea unei mari 
varietăţi de dispozitive inteligente și concepte, precum internetul 
obiectelor (IoT), inteligenţă artificială (AI), realitate virtuală/
augmentată (VR/AR) sau Big Data (figura nr. 1). 

Figura nr. 1: Evoluția comunicațiilor mobile
(5G_Technology_the_Fourth_Gen_Technology, 2020)

În consecinţă, industria telecomunicaţiilor se va alătura altor 
industrii și sectoare, precum industria auto, agricultură, energie și 
utilităţi, servicii de urgenţă, sănătate, securitate, educaţie, case și orașe 
inteligente, care vor beneficia de avantajele noii generaţii de tehnologii 
de comunicaţii mobile.

SCURT ISTORIC AL REȚELELOR 5G
Reţelele de comunicaţii mobile bazate pe tehnologiile 5G pot fi 

caracterizate, pe scurt, printr-o varietate de caracteristici noi, precum: 
conectivitate instantanee (1 milion de dispozitive pe km2), viteze imense 
(peste 10 Gbps), latenţă extrem de redusă (1 milisecundă), scalabilitate 
(posibilitatea extinderii reţelei), eficienţă energetică (componentele 
hardware se opresc atunci când nu sunt utilizate în mod activ).
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Standardele au fost dezvoltate de Proiectul de parteneriat 
de generaţia a treia (3GPP)2, denumit „5G NR” (New Radio).  
Au fost dezvoltate continuu sub denumirea de „release” (versiune).  
De exemplu, primul standard a fost lansat în 2018, cu versiunea 15.  
A fost actualizat și urmat de versiunea 16, publicată la sfârșitul  
anului 2019. Data finalizării versiunii 17 a fost planificată, iniţial,  
pentru 2021, dar, din cauza pandemiei globale COVID-19, 3GPP a 
amânat-o pentru 2022, presupunând că reuniunile cu prezenţă fizică 
vor deveni, din nou, posibile.

Practic, o reţea de comunicaţii mobile cuprinde două componente 
principale: reţeaua de acces radio (RAN) și reţeaua de bază (CN).  
Rolul reţelei de acces radio este de a conecta utilizatorii de telefonie 
mobilă la reţeaua nucleu principală. Reţeaua este formată din elemente 
de infrastructură fizică, precum: turnuri/stâlpi/catarge, celule de reţea 
mici, dispozitive de conectare și sisteme dedicate instalate în interiorul 
clădirilor (echipamente interioare).

O cerinţă importantă a reţelelor 5G este că, pentru a putea oferi 
caracteristici și servicii specifice în conformitate cu standardele 
stabilite (de exemplu, posibilitatea de conectare a unui număr mare 
de utilizatori, viteze mari și capacităţi mari de date), precum și o 
acoperire adecvată, este nevoie de o cantitate suficientă de spectru 
radio, distribuită în mai multe benzi de frecvenţe. În timp ce benzile 
de frecvenţe sub 1 GHz sunt potrivite pentru realizarea unei bune 
acoperiri, inclusiv a zonelor interioare sau a celor rurale, undele 
milimetrice la 26 GHz și peste pot oferi capacităţi mari de transport 
de date, dar pe distanţe scurte, deoarece undele milimetrice scurte 
au propagare limitată de obstacole. Acest lucru explică prezenţa 
celulelor mici de reţea (femtocelule, picocelule, microcelule) în cadrul 
arhitecturii viitoarelor reţele 5G. Trebuie menţionat faptul că această 
parte superioară a spectrului radio nu a fost utilizată în reţelele bazate 
pe tehnologiile generaţiilor anterioare.

Antena este una dintre componentele cheie ale unei reţele de acces 
radio și joacă un rol major în interiorul celulelor mici. Reţelele 5G vor 
utiliza antene „massive MIMO” (Multiple-Input și Multiple-Output), 

2 Proiectul de parteneriat de generaţia a treia (3GPP) reunește șapte organizaţii de dezvoltare 
a standardelor de telecomunicaţii (ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TSDSI, TTA, TTC), cunoscute sub 
numele de „Parteneri organizaționali”, și le oferă membrilor un mediu stabil pentru a produce 
rapoarte și specificaţii care definesc tehnologiile 3GPP, https://www.3gpp.org/about-3gpp/
about-3gpp, accesat la 10 noiembrie 2021.
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formate din sute de elemente, capabile să transmită și să recepţioneze 
date de la un număr mare de utilizatori conectaţi simultan la reţea.

Reţeaua nucleu trebuie să accepte dispozitive și aplicaţii cu profiluri 
de trafic diferite. Asigură gestionarea conexiunilor mobile, respectiv 
transferuri vocale, date, internet. Este concepută pentru a gestiona 
funcţii de reţea, cum ar fi virtualizarea și felierea reţelei, cu integrare în 
cloud și în servicii bazate pe internet, reducând, astfel, latenţa/timpul 
de răspuns. Aplicaţiile software și reţeaua definită de software sunt 
elementele cheie pentru a asigura flexibilitatea necesară unei utilizări 
eficiente a reţelei 5G.

O caracteristică a 5G este că reţeaua de acces radio 5G se poate 
conecta atât la reţelele de bază 5G, cât și la 4G (LTE), definind, astfel, 
tipul de arhitectură de reţea (figura nr. 2).

Figura nr. 2: Rețelele 5G și 4G, lucrând împreună
(5G Explained – How 5G Works)

Cazul  RAN 5G conectat la CN 4G (LTE) este cunoscut sub numele 
de „arhitectură non-independentă”. Aceasta le permite operatorilor de 
reţele mobile să furnizeze servicii 5G fără a înlocui reţeaua existentă, 
limitate însă la conectivitate și latenţă mai mică, pentru acei utilizatori 
care au dispozitive compatibile 5G. Integrarea 5G cu reţelele 4G 
existente este ceea ce majoritatea operatorilor de reţele mobile care 
oferă „5G” au făcut sau vor face ca prim pas al implementării 5G, 
deoarece opţiunea minimizează costurile cu infrastructura.
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Cazul RAN 5G conectat la CN 5G este cunoscut sub numele 
de „arhitectură independentă” și necesită o nouă reţea, complet 
virtualizată. Este o soluţie bazată pe cloud, separată de orice reţea 
4G existentă și potrivită pentru acei operatori de telefonie mobilă 
care intenţionează să furnizeze noi servicii digitale (de exemplu, orașe 
inteligente) și soluţii pentru pieţe verticale. Acest tip de arhitectură 
va fi, de fapt, cel care sprijină comunicaţiile de tip mașină la mașină/
mașinile cu conducere automată, imagistică medicală și operaţii 
medicale la distanţă, monitorizare și control în timp real etc.

ASPECTE PRIVIND SECURITATEA REȚELELOR 5G  
– AMENINȚĂRI ÎN REȚELELE 5G
Arhitecturile de reţea bazate pe tehnologiile de generaţie anterioară 

nu au prezentat îngrijorări majore din perspectiva securităţii, prin 
urmare întrebarea „De ce lucrurile arată diferit în cazul 5G?” ar putea 
fi justificată.

Reţelele 2G și 3G s-au axat, în principal, pe conectivitatea oamenilor 
prin mesaje vocale și text, în timp ce 4G a completat serviciile anterioare 
prin conectivitate la internet de mare viteză. După cum am menţionat, 
reţelele 5G vin acum cu caracteristica reprezentată de conectivitatea în 
masă: conectivitatea dintre lucruri, servicii, oameni ..., conectivitatea 
dintre orice și orice. Aceasta înseamnă proiectarea de noi infrastructuri 
capabile să utilizeze virtualizarea funcţiilor de reţea (NFV) pentru noi 
servicii, reţeaua definită de software (SDN) pentru adaptabilitate și 
arhitecturi cloud native în scopul asigurării scalabilităţii. Reţelele reale 
5G se vor baza pe o arhitectură independentă și vor utiliza un model de 
servicii pentru producători în locul entităţilor funcţionale fixe.

Securitatea reţelelor 5G are dimensiuni multiple. Există trei tipuri 
principale de risc care fac din securitatea 5G o problemă complexă.

Un prim tip de risc este reprezentat de o mai mare suprafaţă de 
atac și de oportunităţile de atac (figura nr. 3). Având în vedere că 
noua arhitectură a reţelelor 5G (în principal, reţelele independente) 
este diferită de cele anterioare, noile riscuri ar viza o suprafaţă fizică 
mai mare, în special în ceea ce privește reţeaua de acces radio (RAN).  
Acest lucru se întâmplă din cauza numărului mare de dispozitive IoT  
(cu predilecţie, cele mai puţin securizate) conectate la reţeaua 5G, a 
noilor puncte finale, a patch-urilor software frecvente, prin urmare, mai 
multe oportunităţi pentru hackeri și modalităţi diferite de a pătrunde 
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în mod neautorizat în reţea. Dispozitivele IoT mai puţin securizate, în 
special cele mai ieftine, ar putea introduce puncte slabe în reţelele de 
acasă, făcând, astfel, posibile atacuri de tip ransomware, sabotaj, furt 
de date etc. Sau pot fi introduse în reţele bot și pot distribui programe 
malware în întreaga reţea, pot lansa atacuri distribuite DoS pentru 
închiderea de site-uri sau pentru a obţine date și informaţii în mod 
fraudulos (cărţi de credit, parole etc.), păcălind oamenii prin atacuri de 
tip phishing3.

Utilizarea pe scară largă a software-ului de configurare a reţelei 
va putea deschide oportunităţi de atacare a reţelelor și de preluare 
a controlului asupra acestora de către actori rău intenţionaţi sau 
nestatali.

Figura nr. 3: Amenințările în rețelele 5G
(5G Security: Analysis of Threats and Solutions, 2017)

3 Atacurile de tip phishing sunt un mijloc de a convinge potenţialele victime să divulge informaţii 
sensibile, cum ar fi acreditări sau detalii despre cardul bancar și de credit. Acestea implică o 
combinaţie de inginerie socială și înșelăciune, https://www.enisa.europa.eu/topics/csirts-in-
europe/glossary/phishing-spear-phishing, accesat la 10 noiembrie 2021.
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Un alt aspect sensibil este legat de antenele 5G. În spectrul de 
frecvenţe înalte, propagarea microundelor se face pe distanţă scurtă, 
permiţând, în schimb, o capacitate de date mai mare. Comparativ 
cu 4G, aceasta înseamnă că, în aceeași zonă geografică, va exista un 
număr mai mare de antene 5G. Prin bruiaj radio, accesul utilizatorului 
mobil la serviciile de reţea dintr-o anumită zonă ar putea fi blocat cu 
ușurinţă. Spoofing4 și sniffing5 sunt alte potenţiale ameninţări care ar 
trebui să îngrijoreze.

În martie 2020, administraţia SUA a emis „Strategia națională 
pentru securizarea 5G din Statele Unite ale Americii”, ca viziune a 
președintelui Donald Trump pentru ca America „să conducă dezvoltarea, 
implementarea și gestionarea infrastructurii de comunicații 5G 
sigure și fiabile la nivel mondial”, împreună cu naţiunile aliate și 
partenere ale SUA (National Strategy to Secure 5G of the USA, 2020).  
Conform Strategiei, „infrastructura 5G va fi o țintă atractivă pentru 
infractori și adversari străini datorită volumului mare de date pe care 
le transmite și le procesează, precum și sprijinului pe care 5G îl va oferi 
infrastructurii critice” (Ib., p. 1).

Analiza strategiei SUA relevă două tipuri majore de ameninţări la 
adresa infrastructurii 5G, astfel:

1. furt de date tranzitate prin reţele 5G, în scopul obţinerii de 
câștiguri financiare, colectării informaţiilor și monitorizării;

2. întreruperea serviciilor publice și private bazate pe sau care 
cauzează defecţiuni în infrastructurile de comunicaţii.

Prin urmare, infrastructurile 5G vor trebui să asigure un nivel 
adecvat de securitate a informaţiilor și să abordeze riscurile pentru 
infrastructura critică, siguranţa și sănătatea publică și securitatea 
economică și naţională.

Preocupările cu privire la securitatea 5G nu au legătură doar cu 
Casa Albă. Comisia Europeană acordă o atenţie maximă aspectelor 
de securitate ale viitoarelor reţele 5G, recunoscând că această nouă 
generaţie de tehnologii va juca un rol cheie în dezvoltarea pieţei unice 
digitale în cadrul UE.

4 Spoofing-ul este acţiunea de a masca o comunicare dintr-o sursă necunoscută ca fiind dintr-o 
sursă cunoscută, de încredere, https://www.forcepoint.com/cyber-edu/spoofing, accesat la  
10 noiembrie 2021.

5 Sniffing este un proces de monitorizare și captare a tuturor pachetelor de date care trec prin 
reţeaua dată, https://www.greycampus.com/opencampus/ethical-hacking/sniffing-and-its-
types, accesat la 10 noiembrie 2021.
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dezvoltarea, 
implementarea 
și gestionarea 
infrastructurii de 
comunicații 5G 
sigure și fiabile 
la nivel mondial”, 
împreună cu 
națiunile aliate 
și partenere ale 
SUA.
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În urma studiului preliminar privind securitatea 5G, în noiembrie 
2019, Agenţia Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA) 
a publicat o primă ediţie a Raportului „ENISA Threat Landscape for 5G 
Networks”, ca o prezentare generală a provocărilor de securitate din 
reţelele 5G. Acesta a fost revizuit de ENISA, Grupul de cooperare NIS 
și Comisia Europeană și actualizat în decembrie 2020. Documentul 
prezintă o imagine de ansamblu asupra ameninţărilor 5G ca urmare 
a studiilor cuprinzătoare bazate pe informaţiile publice disponibile, 
provenind de la grupurile de standardizare 5G (3GPP, ETSI etc.) și 
părţile interesate 5G (operatori de reţele mobile, furnizori, organisme 
naţionale și internaţionale, institute etc.).

Conform Recomandării Comisiei privind securitatea cibernetică 
a reţelelor 5G, „dependența multor servicii critice de rețelele 5G ar 
face consecințele întreruperilor sistemice și pe scară largă deosebit de 
grave. Ca urmare, asigurarea securității cibernetice a rețelelor 5G este 
o problemă de importanță strategică pentru Uniune, într-un moment 
în care atacurile cibernetice sunt în creștere și sunt mai sofisticate ca 
niciodată”. (Commission Recommendation, 2019, p. 1).

Lanţul de aprovizionare și complexitatea acestuia reprezintă 
un al doilea tip de risc. Pe de o parte, se referă la localizarea 
subcontractanţilor – aceștia pot fi localizaţi în mai multe ţări, astfel încât 
identificarea ţării de origine a unei componente este destul de dificil 
(dacă nu imposibil) de realizat. În plus, numărul de puncte de intrare în 
lanţul de aprovizionare 5G ar putea permite actorilor rău intenţionaţi 
să acceseze lanţul de aprovizionare direct sau prin compromiterea 
furnizorilor. De exemplu, raportul coordonat de Uniunea Europeană 
privind evaluarea riscurilor în domeniul securităţii cibernetice afirmă 
că, „Deși accesul direct sau prin influențarea unui actor asupra lanțului 
de aprovizionare cu telecomunicații poate facilita în mod semnificativ 
exploatarea acestuia pentru acțiuni rău intenționate și poate face 
impactul acestor acțiuni semnificativ mai grav, trebuie remarcat faptul 
că actorii cu un nivel ridicat de intenție și capacități, cum ar fi actorii 
statali, vor căuta să exploateze vulnerabilitățile în orice etapă a ciclului 
de viață al produsului oferit de orice furnizor”. (NIS Cooperation Group, 
2019, p. 22).

Pe de altă parte, lanţul de aprovizionare se referă la controlul calităţii 
componentelor – la începutul ciclului de viaţă al unei componente, 
controlul calităţii este scăzut, în timp ce impactul posibilelor acţiuni  

Lanțul de 
aprovizionare și 

complexitatea 
acestuia se 

referă la 
localizarea 

subcontrac-
tanților – aceștia 

pot fi localizați 
în mai multe 

țări, astfel încât 
identificarea țării 
de origine a unei 

componente 
este destul de 

dificil (dacă nu 
imposibil) de 

realizat. În plus, 
numărul de 

puncte de intrare 
în lanțul de 

aprovizionare 5G 
ar putea permite 

actorilor rău 
intenționați să 

acceseze lanțul 
de aprovizionare 

direct sau prin 
compromiterea 

furnizorilor.



Numărul 1/2022 150

 Valentin-Gabriel GEORGESCU

de sabotaj în lanţul de aprovizionare este ridicat. Pentru a atenua riscul, 
este crucial ca furnizorul principal și companiile sale să aibă un proces 
eficient de control al calităţii, capabil să identifice orice vulnerabilitate 
de securitate (în principal, în produsele software). Încrederea în 
angajaţi și aplicarea de măsuri comune de securitate pentru a proteja 
orice acces ilegal la activitatea de producţie a vânzătorului sunt aspecte 
esenţiale.

Software-ul utilizat în reţelele 5G conţine milioane de linii de 
cod, scrise în locaţii diferite, multe erori generând, la rândul lor, 
vulnerabilităţi. Raportul UE privind evaluarea coordonată a riscurilor a 
concluzionat că vulnerabilităţile neidentificate sunt „o cauză principală 
a intruziunilor potențial nedetectate și de lungă durată în rețele” (Ib., 
p. 26). Actualizările periodice de software sau patch-urile sunt ocazii 
bune pentru inserarea de programe backdoor sau vulnerabilităţi noi în 
codul sursă, deoarece reţelele 5G se vor baza foarte mult pe acestea.

Chiar dacă majoritatea naţiunilor au interzis Huawei ca furnizor 
de 5G, acest lucru nu va împiedica o serie de companii chineze să 
influenţeze viitoarele lanţuri de aprovizionare. De exemplu, Cisco, Nokia 
și Ericsson au fabrici în China; în plus, Nokia și Ericsson își operează 
filialele chineze în principal prin asocieri cu firme locale, deși Nokia și-a 
mutat o parte din producţia sa din China ca urmare a unei interdicţii, 
dar și pentru a demonstra alinierea la măsurile de securitate, în special 
la cele din SUA.

Al treilea tip de risc se referă la o diversitate limitată de furnizori 
5G. În prezent, la nivel mondial, nu sunt foarte mulţi furnizori de reţele 
5G. Furnizorii „tradiționali” de echipamente RAN sunt Nokia și Ericsson 
în Europa și Huawei și ZTE în China, deci alegerile nu sunt prea diverse; 
aceasta este o altă provocare pentru 5G, din cauza riscului de eșecuri 
sistemice sau de exploatare ostilă a reţelelor.

Pe de altă parte, în afară de o concurenţă limitată a furnizorilor, 
interzicerea companiilor chineze și dependenţa de unul sau doi 
furnizori (de exemplu, Nokia și Ericsson, în situaţia în care achiziţiile 
de la furnizorii chinezi nu vor fi permise) ar reduce concurenţa și ar 
genera noi riscuri în eventualitatea unor probleme. Aceeași situaţie 
este valabilă și pentru operatorii chinezi care se vor baza exclusiv pe 
Huawei și ZTE, în cazul interzicerii prezenţei producătorilor europeni ca 
răspuns la sancţiunile internaţionale.
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Războiul tehnologic controversat dintre SUA și China pe tema 
5G are repercusiuni și la nivel european, dimensiunile sale fiind 
atât politice, cât și economice. Din punct de vedere politic, merită 
menţionată semnarea, la 13 august 2018, de către președintele SUA, 
Donald Trump, a unui document (National Defense Authorization 
Act, 2018) prin care una dintre dispoziţiile privind echipamentele și 
serviciile de telecomunicaţii se referă la interzicerea guvernului SUA 
și a contractanţilor acestora de a utiliza echipamente și tehnologii 
produse de Huawei și ZTE sau de filialele lor.

Intenţia de a exclude cele două mari companii chineze de 
echipamente și servicii de telecomunicaţii a fost extinsă de SUA și 
către aliaţii săi din întreaga lume, cu scopul de a elimina Huawei din 
orice licitaţie de infrastructură critică, pe baza argumentului că această 
companie prezintă riscuri de securitate ridicate.

CONCLUZII
Având în vedere aspectele prezentate, se poate concluziona că 

majoritatea dispozitivelor din reţelele 5G nu vor fi telefoane mobile, 
ci dispozitive IoT. Acesta este unul dintre principalele motive de 
îngrijorare cu privire la nivelul de securitate și de protecţie care trebuie 
oferit de viitoarele reţele 5G.

Tranziţia către reţelele 5G și implementarea acestora se vor realiza 
treptat. Deși din ce în ce mai mulţi operatori de telefonie mobilă au 
introdus 5G în ofertele lor comerciale, serviciile furnizate se bazează 
pe infrastructurile actuale de reţea 4G și nu sunt încă ecosisteme „pure 
5G”. Din cauza pandemiei COVID-19 și, de asemenea, a lipsei legislaţiei 
naţionale în domeniul securităţii reţelelor 5G, licitaţiile de spectru 
au fost amânate, iar procesul de implementare a reţelelor 5G a fost 
întârziat.

Analizând declaraţiile SUA și UE, se poate observa că 
vulnerabilităţile potenţiale ale noilor reţele 5G reprezintă preocupări 
comune. Reţelele 5G pot oferi o mare flexibilitate prin multiplele 
posibilităţi de configurare. În același timp, configurarea reţelei poate 
fi însoţită de erori, deschizând ușa către noi vulnerabilităţi. Având în 
vedere peisajul ameninţărilor și o mare varietate de riscuri potenţiale, 
se pare că obiectivul obţinerii unei securităţi totale a reţelelor 5G este 
nerealizabil, totuși vor trebui adoptate măsuri în sensul diminuării 
riscurilor identificate. Noile reţele vor fi incluse în infrastructurile critice 
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naţionale, astfel încât orice perturbare a funcţionării lor ar putea avea 
impact negativ asupra securităţii naţionale. În consecinţă, diminuarea 
riscurilor 5G și menţinerea securităţii reţelelor 5G sub control (de stat) 
vor fi esenţiale, indiferent de controversele asupra originii vânzătorilor.

Se poate anticipa cu ușurinţă că, odată ce tehnologiile 5G vor fi 
implementate și operaţionalizate, oamenii și organizaţiile vor deveni 
dependente de noile servicii oferite, pentru administrarea afacerilor și 
desfășurarea activităţilor zilnice. La fel s-a întâmplat cu fiecare dintre 
generaţiile anterioare...
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