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Motto: “Nu se câştigă prin prezicerea ploii.
Se câştigă prin construirea unei arce”
(Warren Buffet)

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL
SECURITATII INFORMATIEI

•CONCEPTUL DE SMSI
•PRINCIPII DE BAZĂ PENTRU SMSI
•BENEFICIILE IMPLEMENTĂRII ŞI CERTIFICĂRII SMSI

De ce avem nevoie de implementarea unui SMSI ?
Câteva probleme din lumea reală care vor
exista tot timpul:
•Angajaţii vor compromite datele voluntar sau accidental.
•Răuvoitorii vor spiona activitatea, proiectele, oamenii,
contactele.
•Laptop-urile, cardurile de memorie, datele vor putea
ajunge in posesia răuvoitorilor.
•Hackerii şi viruşii vor penetra reţelele.
•Hoţii vor fura bunurile neprotejate adecvat.
•Angajaţii vor pleca din organizație din diverse motive,
luând cu sine și informațiile organizației.
...
Unii manageri vor crede că nu li se va întâmpla tocmai lor aşa ceva ...

... Şi dacă totuşi se întâmplă?

CÂTEVA DIN CELE MAI DEVASTATOARE BREŞE DE SECURITATE
DIN ISTORIA RECENTĂ
1.Department of
Veterans' Affairs, Anglia

Anul 2006. Pierderea unei baze de date. Daune de 20 mln
USD

2.Target Corporation

Anul 2013. Furt de informaţii despre cardurile de credit şi
datele personale a peste 40 mln de clienți

3.TJ Maxx and Marshalls Anul 2007. Furt de informaţii despre carduri de debit şi
credit.
4.Epsilon
5.Sony PlayStation

Furt de date despre clienţi. Pierderi de peste 270 mln USD.
Anul 2011. Furt de date despre cardurile bancare a peste
100 mln de clienți.

6.CardSystems
Solutions
7. Heartland Payment
Systems

Anul 2005. Sustragerea a peste 40 mln de conturi.

8. HM Revenue &
Customs

Anii 2011-2012. peste 1000 incidente de securitate.
Pierderea discurilor cu informațiile a 25 mln persoane care
beneficiau de ajutor social.

9.AOL

Anul 2007. Divulgare neintenționată a datelor cu caracter
personal. Pierderi – 500 mln USD.
Sustragerea de către unul din angajați a informaţiei despre
8,5 mln clienţi şi transmiterea către brokerii de date.
Pierderi – 850 mii USD.

10. Certegy Check
Services

Anul 2009. Compromiterea a 130 mln carduri în rezultatul
infectării PC. Pierderi – 140 mln USA.

Alte exemple:
Hackerul ”Guccifer” a reusit sa penetreze retele informatizate si
adresele de mail ale familiilor Bush și Rockefeller.
Sursa: https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/hackerulguccifer-predat-autoritatilor-din-sua-1031036
Hackerul ”ICEMAN” a accesat sistemele NASA Jet Propulsion
Laboratory, reusind sa fure informatie in valoare de peste 500,000$.
Sursa: https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/sentinta-primita-dehackerul-iceman-dupa-ce-a-spart-serverele-nasa.html
Hackerul ”TINKODE” a reusit sa sparga serverele armatei SUA,
obținînd astefel date confidențiale, pe care le-a stoct în propriul
system informatic.
Sursa: https://www.mediafax.ro/social/hackerul-tinkode-trimis-injudecata-pentru-accesarea-serverelor-unor-institutii-din-europa-sisua-9572411

R. Moldova: evenimente recente de securitate a
informației
Anul 2020. Institutul de Seismologie al AȘM: Hoții au furat un laptop și un procesor
vechi, de prin 2005, care nu valorează nimic. Inestimabile sunt însă informațiile pe
care le conținea - despre cele mai importante seisme din Republica Moldova
înregistrate până acum, precum și despre clădirile vulnerabile la seisme. Pagubele
se ridică la 30.000 de euro.
Sursa: https://pages.md/ro/jaf-la-institutul-de-seismologie-din-moldova-pagubele-se-ridicala-30-000-de-euro/
Anul 2019. Comisia Electorală Centrală: în perioada 01.02.2019 – 28.02.2019 au fost
înregistrate și blocate numeroase activități malițioase (activități cu tentative de a
obține acces neautorizat la infrastructura de tehnologia informației și comunicații
electronice), inclusiv si tentative de indisponibilizare a infrastructurii de tehnologia
informației și comunicații electronice, caracterizându-se prin următoarele metode de
atacuri cibernetice:
•HTTP Session Flood
• HTTP/HTTPS Flood
• TCP Flood
• UDP Flood
•TCP SYN Flood
Din raportull Serviciul Tehnologia Informației si Securitate Cibernetică privind
incidentele de securitate cibernetică înregistrate în perioada alegerilor parlamentare 2019.
Sursa:https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/Raport%20STISC%20cu%20privire%20la%20i
ncidentele%20de%20securitate%20cibernetic%C4%83%20Ro.pdf

Ce-i de făcut?...
...Există soluții:
Conceptul Sistemul de Management al Securităţii Informaţiei (SMSI) parte a sistemului de management al organizaţiei care,
bazându-se pe o abordare a riscurilor,
▪ stabileşte,
▪ implementează,
▪ operează,
▪ monitorizează,
▪ revizuieşte,
▪ menţine,
securitatea
▪ îmbunătăţeşte
informaţiei.
Proiectarea şi implementarea unui SMSI este influenţată de:
▪ nevoi şi obiective
▪ cerinţele de securitate
▪ procesele funcţionale
▪ mărimea şi structura organizaţiei
”Sistemul de management al securităţii informaţiei păstrează confidenţialitatea,
integritatea şi disponibilitatea informaţiei prin aplicarea unui proces de
management al riscului şi dă încrederea părţilor interesate că riscurile sunt
gestionate corespunzător” [ISO/IEC 27001:2013]
• .

SMSI: PRINCIPII
1. SUPORT PENTRU MANAGEMENT

Adoptarea unui SMSI – trebuie să fie o decizie strategică pentru
organizaţie

SMSI:
Este un instrument al managementului de top, NU doar pentru
specialiştii IT sau pentru specialiştii în securitate cibernetică.
Susţine managementul de top în acceptarea responsabilităţilor
privind managementul riscurilor informaţiei, ceea ce înseamnă:
➢managerul trebuie să cunoască riscurile rezultate din utilizarea informaţiei
în procesele din cadrul activității sale şi trebuie să determine relevanţa şi
criticitatea acesteia în conformitate cu obiectivele organizației.
➢managerul trebuie să controleze riscurile prin planificarea, implementarea
şi monitorizarea unui set de măsuri pentru a evita, reduce şi transfera
riscurile, şi, mai mult, trebuie să fie capabil să administreze incidentele ce se
pot produce.

SMSI: PRINCIPII
2. SECURITATEA INFORMAŢIEI nu doar SECURITATEA IT

➢ISO 27001 se referă la securitatea informaţiei şi NU DOAR la
securitatea IT
➢Informaţia trebuie protejată indiferent de forma ei şi mediul de
comunicare
➢Informaţia trebuie protejată pe tot ciclul ei de viaţă
3. SECURITATEA CA O BUCLĂ DE CONTROL

➢Modelul PDCA aplicat SMSI – abordare
procesuală
➢Accent pus pe prevenire, nu pe corecţie !

PRECURSORII ABORDĂRII
SISTEMICE ÎN MANAGEMENT

W. Edward Deming
•Programul de îmbunătăţire continuă din 14
puncte
• Ciclul PDCA (“Plan-Do-Check-Act”)

Ciclul lui Deming “PDCA”
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SOP – Procedură standard de operare

Joseph M.Juran:
•80% din deficienţele
organizației sunt
probleme cronice, provocate de defectele
sistemului. Managementul este responsabil de
soluţionarea lor prin intermediul perfecţionării
sistemului de management.
Trilogia lui Juran:
planificarea calităţii
controlul calităţii
îmbunătăţirea calităţii - la toate fazele ciclului de viaţă al produsului
(“spirala calităţii Juran ”)

FAMILIA DE STANDARDE ISO 2700X
ISO 27007
AUDIT SMSI

CERINŢE
FOLOSIRE OBLIGATORIE
PENTRU CERTIFICARE

ISO 27001
SMSI

ISO 27000
VOCABULAR

ISO 27006
ORG. DE CERTIF. SMSI

ISO 27005
MANAG. RISCURILOR

ISO 27002
MASURI DE SECURITATE

ISO 27004
METRICI SECURITATE

ISO 27003
IMPLEMENTAREA SMSI

STANDARDUL ISO/IEC 27001:2013
ISO/IEC

27001:2013

Standard de management (nu tehnic)
Descrie în detaliu cerinţele pentru SMSI
Neutru din punct de vedere tehnologic
Anexa A – normativă (114 controale)
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CUM TREBUIE REALIZAT ?

•PROCESUL GENERAL DE IMPLEMENTARE A SMSI
•ETAPE ÎN IMPLEMENTARE A SMSI
•DOCUMENTAREA SMSI

PROCESUL GENERAL DE IMPLEMENTARE A SMSI
Evaluare iniţială a sistemului de securitate existent

Plan de acţiuni
Elaborarea documentelor de bază ale SMSI

•Implementarea cerintelor
documentelor
•Elaborarea instrucţiunilor operaţionale;
•Elaborarea manualului SMSI*
Alegerea organismului de certificare

Certificare

ETAPE ÎN IMPLEMENTAREA SMSI
1. Obţinerea acordului şi a angajamentului managementului de nivel superior.
2.

Stabilirea structurii de conducere a SMSI.

3. Evaluarea iniţială a sistemului de securitate a informaţiei al organizaţiei. Definirea
domeniului de aplicare.
4. Elaborarea declaraţiei de Politică în domeniul SMSI.

5. Completarea inventarului activelor informaţionale. Clasificarea activelor.
6. Abordarea privind analiza şi managementul riscului.

7. Elaborarea declarației de aplicabilitate.
8. Realizarea Planului de tratare a riscului.

9. Elaborarea documentelor necesare SMSI.
10. Modificarea fişelor de post ale angajaţilor cu responsabilități în domeniul SMSI.
11. Instruirea angajaţilor.
12. Aplicarea efectivă a procedurilor necesare SMSI.
13. Revizuirea şi actualizarea periodică a documentelor SMSI.
14. Auditul intern
15. Analiza efectuată de management a sistemului SMSI. Decizii de îmbunătățire.
16. Implementarea rezultatelor Analizei Efectuate de Management.

STRUCTURA DOCUMENTAȚIEI SMSI
Politica
Obiectivele SMSI
Analiza de risc
Declaraţia de aplicabilitate

Manualul SMSI*

Nivelul 1
Descrierea

Nivelul 2

proceselor

Proceduri
documentate

(Cine? Ce? Unde?
Când?)
Nivelul 3

Nivelul 4

Descrierea detaliată a
sarcinilor şi
activităţilor
Înregistrări obiective demonstrând
îndeplinirea cerinţelor SMSI

Instructiuni
Evidenţă,
dovezi

*Manualul SMSI nu este un document obligatoriu. Se elaborează la discreția organizației sau la
solicitarea unei părți interesate.

DOCUMENTELE OBLIGATORII PENTRU SMSI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Declaraţia de aplicabilitate (clauza 4.3).
Declaraţia de Politică a securităţii informaţiei (5.2).
Procedura de evaluare a riscurilor (6.1.2).
Procedura de tratare a riscurilor (6.1.3).
Obiectivele în domeniul securităţii informaţiei (6.2).
Înregistrări referitoare la competenţa personalului care activează în
domeniul SMSI (7.2).
Documente de planificare şi control operaţional (8.1).
Rezultatele evaluării riscurilor (8.2).
Deciziile de tratare a riscurilor (8.3).
Înregistrări referitoare la monitorizări şi măsurări în cadrul SMSI (9.1).
Programul de audit intern al SMSI şi rezultatele auditurilor (9.2).
Înregistrările referitoare la Analiza SMSI efectuată de management. (9.3).
Înregistrările referitoare la neconformităţi şi acţiunile corective întreprinse
(10.1).
Alte documente identificate de organizaţie ca necesare pentru funcţionarea
SMSI (7.5.1b), cum ar fi cele care ar putea facilita aplicarea controalelor de
securitate stabilite în anexa A a standardului, fişele de post, regulamentele
interne şi altele.

AVANTAJE ŞI BENEFICII ALE IMPLEMENTĂRII UNUI SMSI (1)
Credibilitatea, încrederea şi siguranţa comercială
Părțile interesate se pot simţi în siguranţă în ceea ce priveşte obligaţiile de
păstrare a informaţiei în condiţii de siguranţă.
Economie de fonduri
Costul unei singure breşe de securitate a informaţiei poate fi semnificativ; costul
mai multor breşe poate fi catastrofal. SMSI reduce riscul expunerii la
astfel de costuri.
Legalitate
Implementarea și certificarea SMSI demonstrează autorităţilor competente că
organizaţia respectă legile şi reglementările aplicabile în domeniu.
Obligaţii (angajament)
Implementarea și certificarea SMSI ajută la asigurarea şi demonstrarea
obligaţiilor la toate niveurile organizaţiei.

AVANTAJE ŞI BENEFICII ALE IMPLEMENTĂRII UNUI SMSI (2)
Angajaţi
Îmbunătăţeşte cunoştinţele angajaţilor legate de securitate şi îi
responsabilizează în cadrul organizaţiei. SMSI contribuie la dezvoltarea
unui culturi de securitate.
Îmbunătăţirea continuă
Procesul de evaluare periodică va ajuta organizaţia să dezvolte, monitorizeze şi
să îmbunătăţească continuu, atât procesele operaționale, cît şi SMSI.
Integrare facilă cu alte sisteme de management
Organizaţia care are implementat ISO 9001, aplicarea SMSI este mai facilă
deoarece fluxurile informaţionale şi interacţiunile între procese funcţionează
deja.
SMSI contribuie semnificativ la menţinerea şi îmbunătăţirea nivelului de
organizare, circuitului financiar, rentabilităţii, conformităţii cu legile şi
imaginii organizației.

AVANTAJELE CERTIFICĂRII SMSI
Certificarea este unica dovadă a existenţei SMSI.
Certificarea are loc în rezultatul unui audit de terţă parte care
se desfăşoara conform regulilor internaţionale existente (ISO
19011:2018).
In cazul SMSI, un audit de certificare poate include, cu
acordul organizației auditate, scanarea reţelei, teste de
penetrare (clădire, facilităţi, sisteme informatice) etc.
Un certificat de conformitate cu ISO
27001 poate face posibil ca o parte interesată
să nu mai ceară un audit
în eventualitatea în care şi-ar dori acest lucru.

CONCLUZII
• Oricând o vulnerabilitate a organizatiei poate fi
exploatata!
• Standardul ISO 27001 este aplicabil tuturor organizaţiilor
şi stabilește un nivel MINIM ACCEPTABIL de securitate.
• Implementarea SMSI nu înseamnă doar documentarea
unor proceduri!

“Puteţi să nu faceţi acest lucru.
Nimeni nu vă obligă să
supravieţuiţi”
Dr. W. Edwards Deming despre
importanţa abordării sistemice în
management.

