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Rezumat: Controlul asupra riscurilor constituie nucleul Sistemului de Management al Securității 

Informației (SMSI). Pentru ca acest control să fie eficace este necesară elaborarea și 

implementarea unor proceduri, care să descrie modalitățile de identificare, evaluare și tratare a 

riscurilor de securitate ce pot afecta integritatea, confidențialitatea si disponibilitatea informației.  

În lucrare este descrisă o abordare sistemică privind riscurile, bazată pe prevederile standardelor 

internaționale ISO/IEC 27001:2013[1] și ISO/IEC 27005:2011[2]. Sunt înaintate recomandări în 

baza practicilor acumulate de IDSI în cadrul implementării și certificării sistemului de 

management al securității informației. 

 

Cuvinte cheie: risc, securitate a informației, confidențialitate, disponibilitate, integritate, 

management. 

 

Tehnologiile informaționale, creând perspective nelimitate de sporire a eficienței 

proceselor de business, pot să fie în același timp și o sursă de pericol ce ar putea 

provoca daune esențiale organizației. Deaceea este necesar, ca riscurile de securitate a 

informației să fie ținute sub control la fel ca și alte riscuri care pot afecta activitatea 

organizației. În țările dezvoltate, controlul asupra riscurilor IT este cerut de legislație, 

exemplu fiind legea Sarbanes-Oxley (SOX) adoptată în SUA în a. 2002, care impune 

companiilor cerința de a institui un control continuu asupra riscurilor IT [3]. Bunele 

practici acumulate pe parcursul anilor în domeniul identificării, evaluării și a tratării 

riscurilor de securitate a informației au fost generalizate și sistematizate în 

standardele de management al securității informației[1,2]. Standardul ISO/IEC 

27001:2013 [1], destinat pentru a furniza cerințe privind stabilirea, implementarea, 

întreţinerea şi îmbunătăţirea continuă a unui Sistem de Management al Securităţii 

Informaţiei (SMSI), include în capitolul 6 ”Planificare” principalele exigențe privind 

controlul asupra riscurilor de securitate a informației și planificarea SMSI, ținându-se 

cont de aceste riscuri. Procesul de control asupra riscurilor de securitate a informației 

include stabilirea contextului activității organizației, evaluarea riscului, tratarea 

riscului, acceptarea riscului rezidual, schimbul de informații referitoare la risc, 

monitorizarea și reevaluarea riscului, și este reglementat de standardul ISO/IEC 

27005:2011. Acest standard recomandă utilizarea unei abordări logice privind 

controlul asupra riscurilor, această abordare fiind reprezentată în schema din Figura 1 

[2]. Conform schemei, procesul de control asupra riscului de securitate a informației 

este iterativ pentru faza de evaluare a riscului și faza de tratare a riscului. Această 

abordare asigură o evaluare mai profundă și mai detaliată a riscurilor fiind bazată pe 

ciclul de îmbunătățire continuă PDCA – Planificare, Executare, Verificare, Acțiuni de 

îmbunătățire. Fazei ”Planificare” îi corespund activitățile de stabilire a contextului 

organizației, de evaluare a riscului, de stabilire a planului de tratare a riscului. Faza 

”Executare” include măsuri, îndreptate spre diminuarea riscului până la un nivel 

acceptabil, măsuri realizate în conformitate cu planul de tratare a riscului. Faza 
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”Verificare” se realizează cu scopul de a identifica necesitatea de a actualiza planul 

de tratare a riscului, reieșind din incidentele de securitate produse, schimbarea 

circumstanțelor, apariția unor oportunități care pot fi valorificate etc. Faza ”Acțiuni 

de îmbunătățire” include activități îndreptate spre îmbunătățirea sistemului de 

management al riscurilor. 

Urmărind prevederile standardelor internaționale, IDSI a elaborat și menține o 

procedură de control asupra riscurilor de securitate a informației – parte integrantă a 

Sistemului de Management al Securității Informației, implementat în organizație și 

certificat de un organism acreditat la nivel internațional [4,5].  

La stabilirea contextului organizației au fost identificați factorii externi și 

interni care au impact asupra securității informației, au fost stabilite părțile interesate 

de existența unor reguli de asigurare a integrității, confidențialității, disponibilității 

informației pe care o deține IDSI sau la care are acces în baza unor prevederi 

contractuale. De asemenea a fost identificată legislația națională și alte documente de 

origine externă care reglementează domeniul securității informației și sunt aferente 

activității organizației. Au fost identificate și puse la dispoziție competențele necesare 

pentru implementarea, menținerea și îmbunătățirea SMSI cu stabilirea 

responsabilităților și autorităților în cadrul SMSI. La cel mai înalt nivel a fost 

aprobată și a fost adusă la cunoștința tuturor părților interesate Politica organizației în 

domeniul securității informației [6].     

O activitate de importanță majoră la faza de stabilire a contextului organizației este 

identificarea resurselor organizației care urmează să fie protejate, clasificarea acestor 

resurse în dependență de nivelul de importanță (criticitate) pentru organizație și 

aprecierea consecințelor pierderii, încălcării confidențialității, integrității şi 

disponibilității  lor, precum și stabilirea amenințărilor asupra resurselor și a 

vulnerabilităților care pot fi exploatate de aceste amenințări. 

În cadrul IDSI resursele au fost clasificate în felul următor:  

S4 – pierderea resursei şi/sau încălcarea confidenţialităţii, integrităţii şi 

disponibilităţii conduc spre imposibilitatea continuării activităţii întreprinderii; 

S3 – pierderea resursei şi/sau încălcarea confidenţialităţii, integrităţii şi 

disponibilităţii conduc spre încetarea pe termen lung a activităţii întreprinderii (cu 

posibilitatea de restabilire); 

S2 – pierderea resursei şi/sau încălcarea confidenţialităţii, integrităţii şi 

disponibilităţii conduc spre încetarea pe termen scurt a activităţii întreprinderii (cu 

posibilitatea de restabilire); 

S1 – pierderea resursei şi/sau încălcarea confidenţialităţii, integrităţii şi 

disponibilităţii nu conduc spre  încetarea activităţii întreprinderii; 

S0 – pierderea resursei şi/sau încălcarea confidențialității, integrității şi 

disponibilității nu influențează activitatea întreprinderii.  
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A fost instituit un sistem de identificare fizică a clasei de securitate a resurselor 

pentru a avertiza personalul și a ține sub control accesul la resursele întreprinderii. 

Metoda de evaluare a riscurilor de securitate a informației a fost elaborată în 

baza recomandărilor din standardul ISO/IEC 27005:2011 (Anexa E), ținându-se cont 

de aspectele activității IDSI, propriile resurse informaționale, competențe etc. 

Procesul de evaluare a riscurilor include următoarele faze: 

 Identificarea ameninţărilor asupra resurselor informaționale şi a surselor din 

care provin. 

 Identificarea vulnerabilităţilor care pot fi exploatate de ameninţări.  

 Stabilirea măsurii de risc – un parametru numeric care este determinat de clasa 

resursei, gardul de vulnerabilitate a resursei și probabilitatea amenințării care 

poate exploata această vulnerabilitate. 

 Evaluarea  impactului posibilelor incidente de securitate asupra resurselor 

informaţionale – include stabilirea și cuantificarea consecințelor realizării unor 

incidente de securitate a informației. 
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STABILIREA CONTEXTULUI 

 

EVALUAREA RISCULUI 

Analiza riscurilor 

Identificarea riscului 

Estimarea riscului 

Evaluarea riscului 

Punctul 1 de adoptare a deciziei privind 
riscul: evaluare satisfăcătoare? 

Da 

Nu 

TRATAREA RISCULUI 

Punctul 2 de adoptare a deciziei privind 
riscul: tratare satisfăcătoare? 

 

ACCEPTAREA RISCULUI 

Da 

Nu 

SFÂRȘITUL ITERAȚIEI 

Figura 1. Procesul de control asupra riscurilor de securitate a informației 

conform ISO/IEC 27005:2011[2]     
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 Stabilirea nivelului de risc, care este produsul dintre măsura de risc și gradul de 

impact al posibilelor incidente care pot afecta resursa informațională. 

Matricea nivelurilor de risc include zona ”Verde” – riscuri acceptabile, care nu 

impun careva investiții pentru tratare, zona ”Galbenă” – riscuri care depășesc nivelul 

acceptabil și este necesar de elaborat un plan de tratare a riscului pentru a le reduce 

până la un nivel acceptabil, zona ”Roșie” – riscuri care necesită măsuri urgente 

pentru a le reduce. 

Având un tablou clar al riscurilor de securitate a informației se purcede la 

elaborarea Planului de tratare a riscului. Standardul ISO/IEC 27005:2011 stabilește 

următoarele variante de tratare a riscurilor: 

 Diminuarea riscului – nivelul riscului urmează să fie redus prin aplicarea unor 

mijloace de control astfel, ca riscul rezidual să fie la un nivel acceptabil.  

 Acceptarea riscului – acceptarea conștientă și obiectivă a riscului pentru a 

deschide o oportunitate cu condiția, că  riscul nu este în contradicție cu 

politicile organizației și criteriile de acceptare a riscului.  

 Evitarea riscului – renunțarea la activitățile sau condițiile care pot genera un 

risc. 

 Transmiterea riscului – riscul se transmite unei terțe părți, care dispune de 

competențe mai înalte pentru controlul riscului.  

La elaborarea planului de tratare a riscurilor trebuie să fie selectate și utilizate 

obiectivele de control şi măsurile de securitate conform ISO/IEC 27001:2013 (Anexa 

A, normativă) pentru a acoperi cerințele de securitate a informaţiei, inclusiv cele 

legale, de reglementare şi contractuale. 

După tratarea riscului urmează să fie adoptate următoarele decizii: 

 - acceptarea riscului rezidual dacă nivelul său este sub valoarea de prag.  

 - tratarea suplimentară a riscului. 

NOTA 1. În cazul în care nivelul de risc rămâne peste valoarea de prag stabilită chiar 

şi după aplicarea măsurilor de securitate conform Anexei A a standardului ISO/IEC 

27001:2013 sau din lipsa resurselor necesare pentru tratarea lor, aceste riscuri se 

acceptă sub răspunderea conducerii organizației.  

NOTA 2. Standardul ISO/IEC 27002:2013 [7] oferă o descriere detaliată a 

obiectivelor de control și a măsurilor de securitate reprezentate în Anexa A 

(normativă) a standardului ISO/IEC 27001:2013. 

Managementul riscurilor de securitate a informației poate fi eficace în cazul unui 

permanent schimb de informații dintre persoanele care iau decizii sau utilizează 

informația referitoare la riscuri. Acest schimb de informații urmărește scopul de a 

implica în procesul de management al riscurilor specialiști din diferite domenii pentru 

a obține rezultate obiective și veridice privind evaluarea riscurilor și pentru 

conștientizarea riscurilor de către tot personalul companiei.   În cadrul IDSI au fost 

stabiliți managerii responsabilii de resursele organizației și de controlul asupra 

riscurilor asociate acestor resurse. Responsabilitățile managerilor includ asigurarea 

schimbului de informații, reevaluarea și monitorizarea riscurilor.  
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Concluzii. 

Prin decizia Nr. 811 din 29.10.2011 Guvernul Republicii Moldova a adoptat 

Programul național de securitate cibernetică pentru anii 2016-2020, care are drept 

scop ”crearea unui sistem de management al securității cibernetice a Republicii 

Moldova prin securizarea serviciilor societății informaționale, contribuind astfel la 

dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere, ceea ce, la rândul său, va stimula 

creșterea gradului de competitivitate economică şi de coeziune socială, precum şi va 

asigura crearea de noi locuri noi de muncă”[8]. Actualul raport, care descrie practica 

de implementare a SMSI în cadrul IDSI vine cu mesajul, că traducerea în viață a 

prevederilor acestui Program poate fi facilitată de cunoașterea și implementarea 

consecventă a standardelor internaționale care stabilesc metode avansate de 

management în domeniul securității informației, inclusiv și de management al 

riscurilor.  
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