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SUMMARY

In the Republic of Moldova there is no unique and consistent approach to information security area. Good practices in 
this area are being applied very infrequently and mostly in the private sector. The Government, through the Center for Elec-
tronic Government is trying to change this situation in the public sector, where it’s necessary to start with raising a wariness 
of these practices and their progressive implementation. 

Security risk and vulnerability y assessment of Information Systems within NOSI will allow to order the security activities 
according to the vulnerability and risk levels. The obtained result scan serve as a basis for determining efficient ways of 
information protection within NOSI, as well as for establishment and respecting of some objectives for functionality impro-
vement of the Information Systemused by NOSI specialists.

Securitatea informaţiei presupune protejarea informaţiei şi sistemelor informatice de accesul neautorizat, fo-
losirea, dezvăluirea, întreruperea, modificarea ori distrugerea acestora. Securitatea informaţiei cuprinde trei com-
ponente de bază: confidenţialitatea, integritatea şi disponibilitatea. Confidenţialitatea este asigurată prin criptarea 
informaţiei. Integritatea se obţine prin mecanisme şi algoritmi de dispersie. Disponibilitatea e asigurată prin întărirea 
securităţii reţelei sau reţelelor de sisteme informatice şi asigurarea de copii de siguranţă. [6]

Securitatea trebuie să fie o caracteristică intrinsecă a sistemului. Un sistem sigur este unul bine proiectat, imple-
mentat, utilizat şi administrat. Strategiile de securitate a informaţiilor pun accent din ce în ce mai mult pe integrarea 
componentelor, a activităţilor şi a soluţiilor de securitate în fiecare etapă de viaţă a activităţilor de business ale orga-
nizaţiilor.  

Politica de securitate constă dintr-un set de reguli şi practici care reglementează modul în care o instituţie folo-
seşte, administrează, protejează şi distribuie propriile informaţii sensibile ce trebuie protejate; reprezintă modul de 
gestiune prin care un Sistem de Management al Securităţii  Informaţionale  (în continuare – SMSI) conferă un grad 
suficient de încredere. [6]

Politica de securitate adoptată şi implementată în cadrul CNAS constituie ansamblul normelor ce trebuie cunos-
cute şi respectate de către toate persoanele cărora le revin responsabilităţi cu privire la utilizarea, administrarea şi 
gestiunea resurselor informaţionale şi de comunicaţii ale unităţii. [1]

Totodată, politica de securitate are un rol consultativ în analiza şi implementarea tehnicilor, instrumentelor şi me-
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canismelor de securitate, precum şi în susţinerea acţiunilor personalului tehnic şi a deciziilor factorilor de conducere 
în domeniul securităţii informaţiei din firmă. 

Actualmente, este perceput faptul că asigurarea securităţii nu reprezintă doar o protecție contra potenţialelor 
pagube materiale, ci şi asigurarea unui atu concurenţial, a unei reputaţii sigure, precum şi câştigarea încrederii parte-
nerilor şi clienţilor. Pornind de la importanţa celor menţionate, marea majoritate a companiilor, care tind la prospe-
rarea şi realizarea unei activităţi îndelungate şi profitabile, investesc temeinic în crearea unei politici actuale şi sigure 
de securitate. Scopul politicii de securitate a informaţiei constă în asigurarea soluţionării problemelor de securitate a 
informaţiei şi implicarea conducerii de vârf în procesul respectiv.

Politica de securitate a informaţiei reprezintă cel mai important document în sistemul de management al secu-
rităţii instituţiei şi este unul dintre mecanismele-cheie ale securităţii, în baza căruia urmează să fie edificat întregul 
sistem de măsuri şi mijloace de asigurare a securităţii în procesul de prestare a serviciilor publice.

În procesul de elaborare şi menţinere a politicii de securitate a informaţiei este necesar de respectat următoarele 
cerinţe:

- politica de securitate a informaţiei instituţiei trebuie să fie elaborată şi realizată de conducerea de vârf, prin 
determinarea unei poziţii clare în soluţionarea problemelor de securitate;

- politica de securitate a informaţiei trebuie să stabilească responsabilitatea conducerii, precum şi să specifice 
metoda de abordare a managementului securităţii de către instituţie.

Soluţionarea sarcinilor cu privire la elaborarea unei politici eficiente de securitate la etapa actuală, pentru ori-
şicare instituţie, organizaţie, întreprindere, companie, se reflectă în alegerea criteriilor şi indicatorilor de asigurare 
a protecţiei, precum şi a gradului de eficienţă a sistemului de protecţie a informaţiei. Astfel, pe lângă diferite acte 
normative naţionale, e necesar de implementat şi recomandările internaţionale, în unele cazuri adaptând metode-
le naţionale la standardele internaţionale: ISO/CEI 27002:2013 „Cod de bune practici pentru controlul în domeniul 
securității informaţionale,” ISO 15408 „Tehnologia informaţională – metode de protecţie – criteriile de analiză a secu-
rităţii informaţionale” etc. [12]

În condiţiile gestionării informaţiei ce necesită protecţie şi securitate sporită, modul de gestionare şi control al 
externalizării serviciilor este un factor determinant în organizarea activităţilor aferente TI. [4]

Politica de Securitate Informaţională (SI) a CNAS este parte componentă a Strategiei de Dezvoltare a CNAS şi 
se focusează pe determinarea principiilor, cerinţelor şi măsurilor necesare minimalizării riscului aferent securităţii 
informaţionale în cadrul Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova.  Politica de securitate are ca scop, 
de asemenea, stabilirea cadrului necesar pentru elaborarea regulamentelor şi procedurilor de securitate, care vor fi 
obligatorii pentru toţi utilizatorii SI „Protecţie Socială” a CNAS. 

Politica SI reprezintă documentul normativ de bază, care reglementează procesul de management al securităţii 
informaţionale a CNAS. Exigenţele prezentei Politici vizează  toţi colaboratorii CNAS fără excepţie, fiind aduse la cunoş-
tinţa acestora şi sunt obligatorii pentru execuţie. Cerinţele înaintate partenerilor CNAS, antreprenorilor şi altor terţe 
persoane,  sunt expuse în contractele şi  acordurile respective. În conformitate cu prezenta Politică, toate informaţiile 
CNAS, fără excepţie, independent de forma de prezentare – pe suporţi materiali, în formă vizuală sau orală, trebuie 
protejate. [1]

Managementul securităţii informaţionale a CNAS este un proces continuu. Pentru managementul SI, în CNAS 
este implementat sistemul de management,care corespunde standardului internaţional ISO/IEC27001:2013 „Sistem 
de management al securității informației.” La baza procesului de management al SI este pus ciclul PDCA, care asigură 
perfecţionarea continuă a procesului de asigurare a securităţii informaţionale.

Procesul ciclic al managementului SI este prezentat în fig. 1.

Fig. 1. Modelul abordării orientate pe procese. 
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Planificarea SMSI presupune estimarea riscurilor informaţionale şi stabilirea măsurilor de contracarare a acestora. 
Măsurile de diminuare  a riscurilor  sunt introduse în aplicare în conformitate cu planul de tratare a riscurilor. Monito-
rizarea SMSI permite depistarea riscurilor noi, incidentelor de securitate, ca şi încălcările procedurilor de asigurare a 
SI. Rezultatele executării procedurilor de monitorizare sunt utilizate la introducerea modificărilor în SMSI la etapa de 
perfecţionare.

Certificarea organizaţiilor pe baza unui SMSI are loc în baza standardului ISO/IEC 27001. Standardul dat este 
aplicabil tuturor organizaţiilor ce doresc îmbunătăţirea şi respectarea securităţii informaţiei atât din domeniul IT, cât 
şi din alt domeniu. Standardul ISO/IEC 27001 este un standard de management. Acesta descrie cerinţele pentru un 
SMSI, măsurile necesare de implementat în domeniul securităţii informaţiei.

Standardele ,,ISO/IEC 27001:2013 (fost BS 7799-2) Sistemul de Management al Securităţii Informaţiei” şi „ISO/IEC 
27002:2013/ Cor 1:2007 (fost BS 7799-1, ulterior, ISI/IEC 17799), Codul de practică pentru Managementul Securităţii 
Informaţiei” sunt cele mai importante, până la ora actuală, în domeniul securităţii informaţiei. Acestea stabilesc un 
limbaj internaţional comun pentru securitatea informaţiei.

Un SMSI elaborat în conformitate cu cerinţele standardului ISO/IEC 27001:2013 reprezintă un sistem complex, 
care include atât mecanismele de gestionare cât şi mecanismele de protecţie a informaţiei. Modelul procesului de 
realizare a SMSI presupune un ciclu perpetuu de măsuri, şi anume: planificarea, realizarea, verificarea şi menţine-
rea. [2]

Etapa actuală de dezvoltare a Republicii Moldova se caracterizează prin dezvoltarea şi răspândirea rapidă a teh-
nologiilor informaţionale, prin rolul avansat al domeniului informaţional, ce include totalitatea informaţiei, infrastruc-
turii tehnologiei informației şi comunicaţiilor (TIC), instituţiilor care prelucrează informaţia şi a sistemului ce regle-
mentează relaţiile sociale apărute în acest context. Astfel, managementul securității informației devine o necesitate 
şi o obligație ale organizațiilor. 

Importanța problemei a fost conturată în Concepţia securităţii naţionale şi Strategia securității naționale a Re-
publicii Moldova, care, stabilind obiectivele sistemului de securitate naţională, au reflectat atât ameninţările din 
domeniul tehnologiilor informaționale cât şi asigurarea securităţii informaţionale. Unul dintre mecanismele de asi-
gurare a securității informaționale este CERT. Denumirea CERT vine de la Echipă de răspuns la incidentele legate de 
securitatea calculatoarelor (Computer Emergency Response Team) şi reprezintă o echipă de experţi în securitatea 
informațională, a cărei sarcină este să răspundă la incidente ce ţin de securitatea sistemelor informaţionale. Aceasta 
asigură serviciile necesare pentru gestionarea incidentelor şi sprijinirea beneficiarilor lor în recuperarea de pe urma 
încălcărilor de securitate.

Echipele de răspuns la incidente de securitate există în toată lumea pentru a ajuta utilizatorii să reacţioneze la 
atacurile îndreptate asupra echipamentelor IT, indiferent de tehnologia utilizată sau organizaţia utilizatorului respec-
tiv. Multe organizaţii au echipe interne de răspuns la incidente, al căror scop este tratarea incidentelor din punctul 
de vedere al instituţiei respective, pentru a proteja utilizatorii şi/sau clienţii săi. Guvernele naţionale organizează 
echipe de răspuns la incidente de securitate la nivel de ţară, pentru a contracara atacuri masive şi specializate asupra 
cetăţenilor, a companiilor şi a infrastructurilor de importanţă naţională - unele dintre acestea critice pentru o bună 
existenţă şi funcţionare a societăţii. Două exemple de astfel de atacuri sunt atacurile de tip distribuit asupra serviciilor 
(Distributed Denial of Service – DDoS) şi atacurile de tip „phishing.” [12]

În Republica Moldova, există două astfel de echipe de răspuns la incidente de securitate: <www.cert.gov.md> şi 
<www.cert.acad.md> (<www.cert.md>).   În vederea executării prevederilor Hotărârii Guvernului Republicii Moldova 
nr. 746 din 18.08.2010 „Cu privire la aprobarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova 
– NATO actualizat,”  în cadrul Întreprinderii de Stat „Centrul de telecomunicaţii speciale” a fost creat Centrul pentru
Securitatea Cibernetică –  CERT-GOV-MD. [7]

CERT-GOV-MD a fost creat pentru a asista beneficiarii în utilizarea sistemelor informaţionale şi de telecomunicaţii 
al autorităţilor administraţiei publice în implementarea măsurilor proactive şi reactive în vederea reducerii riscurilor 
de incidente a securităţii IT şi acordarea asistenţei în reacţionarea la incidente. Centrul, de asemenea, examinează in-
cidentele apărute în reţelele moldoveneşti şi care sunt raportate de către cetăţeni şi instituţii din Republica Moldova, 
precum şi celor din străinătate. [7]

MD-CERT este un centru de expertiză a securităţii pe internet, situat la RENAM (Rețea ştiințifico-educațională 
națională din Republica Moldova). Centrul dat studiază vulnerabilitățile web, cercetează schimbările pe termen lung 
în sistemele de rețea şi contribuie la dezvoltarea, informarea şi instruirea utilizatorilor în scopul îmbunătățirii securi-
tăţii informaționale. MD-CERT este un proiect necomercial fiind înregistrată oficial la CSIRT (Computer Security Inci-
dent Response Team) şi este angajat în colectarea şi analizarea faptelor de incidente informatice, în ceea ce priveşte 
resursele de rețea situate pe teritoriul Moldovei. MD-CERT garantează confidențialitatea tuturor informațiilor trimise 
cu privire la incidentele de securitate. [8]

CNAS investeşte în securitatea informațională pentru a păstra integritatea datelor şi informaţiilor deținute, dar 
totuşi instrumentele de securizare a informaţiei utilizate nu sunt destul de eficiente şi sigure, fapt care poate conduce 
la deteriorarea, modificarea sau ştergerea informațiilor în urma unor atacuri de securitate.

Consiliul de administrare al CNAS conştientizează necesitatea şi importanţa securităţii informațiilor, astfel acor-
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dând importanţă maximă problemelor de securitate   informațională şi are ca bază normativ-juridică Legea nr. 133 
din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

Asigurarea securităţii informațiilor depinde, în mare măsură, de gradul de conştientizare  a importanței şi 
necesității asigurării securității atât de către managementul de vârf al organizației cât şi de fiecare angajat.

În loc de a ne focaliza numai pe un anumit tip de securitate, este important să înţelegem că o soluţie completă de 
securitate a informaţiilor este necesară instituţiei pentru a-şi proteja datele şi resursele informatice. Această soluţie 
trebuie să includă, dar să nu se limiteze la autentificare şi autorizare, confidenţialitatea datelor şi securitatea perime-
trului.

Studierea materialelor şi practicii de până acum din domeniul securităţii informaţiei demonstrează că metodele 
tehnice şi programul de aplicare a principiilor securităţii informaţionale sunt bine documentate şi este foarte greu de 
ales vreun domeniu, în care aceste metode nu sunt subiectul unei cărţi sau articol. 
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