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Modulul 2 (DP-JV-2): 
Instrumente și metodologii IT aplicate protecției datelor 



Scopuri și obiective

Instituțiile UE se asigură că dispun de mecanisme de prevenire a 
încălcărilor personale. În acest context, RPD vor:
- explora liniile directoare privind notificarea încălcării datelor cu 

caracter personal pentru instituțiile și organismele UE
- fi informați despre măsuri în caz de situație de urgență
- fi capabili să înțeleagă riscurile derivate din tehnologie
- fi capabil să înțeleagă informațiile de bază privind soluțiile, 

tehnologiile și controalele actuale (tehnice și organizaționale).



Obiectivele învățării
2.1.a. RPD vor putea recunoaște cazurile de urgență

2.1.b. RPD vor cunoaște terminologia de bază IT / securitatea informațiilor

2.1.c. RPD vor cunoaște definițiile de bază referitoare la informații și date

2.1.d. RPD vor cunoaște principiile de bază privind gestionarea riscurilor

2.1.e. RPD vor cunoaște cele mai importante amenințări la adresa informațiilor și sistemelor din ultimii ani

2.2.a. RPD vor putea explica reglementările privind manipularea informațiilor sensibile la locul de muncă.

2.2.b. RPD vor putea identifica informațiile organizației în cadrul GDPR

2.3.a. DPO-urile vor putea testa și configura soluții pentru situații de urgență la locul de muncă.

2.3.a. RPD vor putea estima impactul unei încălcări a datelor

2.3.b. RPD vor putea completa formularul de notificare privind încălcarea datelor



Termeni și cuvinte cheie

informație

Securitatea informațiilor

Evaluare a riscurilor

Scurgeri de date

Antivirus

Firewall

SIEM

Backup

Administrarea parolei

Criptare

Anonimizare

Pseudonimizare

Managementul vulnerabilității

Evaluarea vulnerabilității

Testarea penetrării

Acest modul de instruire acoperă termeni și cuvinte cheie legate de următoarele 
subiecte:



Cuprins

Lecția 1 Introducere în informații
Unitatea 1.1: Ce este informația
Unitatea 1.2: Fluxuri de date informaționale

Lecția 2 Noțiuni de bază privind securitatea informațiilor
Unitatea 2.1: Ce este securitatea informațiilor
Unitatea 2.2: Sistemul de management al securității informațiilor 
Unitatea 2.3: Cele mai bune practici internaționale
Unitatea 2.4: Amenințări cunoscute și agenți de amenințare
Unitatea 2.5: Tendințe, statistici și exemple

Lecția 3 Managementul riscului
Unitatea 3.1: Definiții
Unitatea 3.2: Procesul de gestionare a riscurilor 

Lecția 4 Instrumente și controale de securitate IT
Unitatea 4.1: Instrumente de securitate IT
Unitatea 4.2: Controale de securitate IT 

Lecția 5 Încălcări de date
Unitatea 5.1: Introducere
Unitatea 5.2: Definiții 
Unitatea 5.3: Tipuri de încălcări ale datelor cu caracter personal 
Unitatea 5.4: Evaluarea impactului 
Unitatea 5.5: Notificarea unei încălcări a datelor 

Lecția 6 Alte instrumente pentru RPD
Unitatea 6.1: Site-uri oficiale ale EDPB și ale autorităților relevante
Unitatea 6.2: Rapoarte asupra peisajului amenințării actuale
Unitatea 6.3: Rapoarte privind amenzile impuse
Unitatea 6.4: Instrumente pentru a verifica dacă s-au scurs 
informații



Lectia 1
Nume: Introducere în informații 



Rezumat

Această lecție oferă 
- o introducere la definițiile de bază și diferențierile dintre termenii: 

informații, date cu caracter personal și date privind sănătatea
- Conceptul de fluxuri de date. Mai precis, prezintă ce sunt fluxurile de 

date, care sunt cerințele privind înregistrările facilităților de procesare 
și care sunt metodele de bază pentru cartografierea fluxurilor de date.



Lectia 2
Nume: Bazele securității informațiilor 



Rezumat

Această lecție oferă 
- O introducere la termenul Securitatea informațiilor și caracteristicile sale 

de bază
- Informații despre ideea unui sistem de management al securității 

informațiilor (ISMS) și de ce este benefic pentru o organizație
- O listă și o scurtă descriere a diferitelor standarde care oferă îndrumări cu 

privire la sistemele de management al securității informațiilor și sistemele 
legate de confidențialitate

- O listă a agenților de amenințare și a amenințărilor, o scurtă descriere pe 
tip și exemple conexe, acolo unde este cazul

- Tendințe, statistici și exemple în general și în special în domeniul sănătății.



Lecția 3
Nume: Managementul riscului 



Rezumat

Această lecție oferă 
- o introducere la definițiile de bază legate de procesul de gestionare a 

riscurilor
- o analiză a diferiților pași ai procesului de gestionare a riscurilor în 

teorie, de asemenea, printr-un exemplu practic.



Lecția 4
Nume: Instrumente și controale de securitate 

IT 



Rezumat

Această lecție oferă 
- o descriere a celor mai comune instrumente de securitate IT
- o descriere a celor mai frecvente controale de securitate IT.



Lecția 5
Nume: Încălcări de date 



Rezumat

Această lecție oferă 
- o introducere la cerințele privind încălcările de date 
- o descriere și analiză pentru definițiile legate de încălcări de date
- o introducere la diferitele tipuri de încălcări ale datelor cu caracter 

personal
- o metodologie pentru evaluarea impactului unei încălcări a datelor și 
- un șablon și informațiile necesare cu privire la notificarea unei 

încălcări a datelor



Lecția 6
Nume: Alte instrumente pentru RPD



Rezumat

Această lecție oferă 
- O listă a site-urilor web oficiale ale autorităților și ale altor instituții 

care ar putea oferi asistență și îndrumare RPD
- Rapoarte asupra peisajului amenințării actuale
- Rapoarte privind amenzile impuse
- Instrumente pentru a verifica dacă s-au scurs informații
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Introducere în informații 
Ce este informația? 
Definiții 
Înainte de analiza specificului privind securitatea informațiilor în contextul GDPR în cadrul unei 
organizații din zona de sănătate, este crucial ca unii termeni de bază să fie clarificați și conveniți.  

Primul termen este Informații. Următoarea descriere este derivată din ISO 27000: 2018 - Tehnologia 
informației - Tehnici de securitate - Sisteme de management al securității informațiilor - Prezentare 
generală și vocabular. 

„Informația este un activ care, la fel ca alte active importante ale afacerii, este esențial pentru 
afacerea unei organizații și, în consecință, trebuie protejat corespunzător. Informațiile pot fi stocate 
în mai multe forme, inclusiv: formă digitală (de exemplu, fișiere de date stocate pe suport electronic 
sau optic), formă materială (de exemplu, pe hârtie), precum și informații nereprezentate sub formă 
de cunoștințe ale angajaților. Informațiile pot fi transmise prin diferite mijloace, inclusiv: curier, 
comunicare electronică sau verbală. Orice formă ia informația sau mijloacele prin care sunt 
transmise, are nevoie întotdeauna de o protecție adecvată. ” 

Termenul de mai sus este foarte generic și cuprinde toate tipurile și categoriile de informații. Câteva 
exemple de informații pot fi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosarul medical al unui 
pacient 

Jurnalul de întreținere 
al generatorului 

Fișierul principal al 
angajaților 

Software-ul care 
gestionează informațiile 

Temperatura log a 
zonei de depozitare 

Contractele de muncă 
ale personalului 

Planul de evacuare a 
incendiilor pentru fiecare etaj 



 

 

Așa cum se arată în definiție și exemple, o mulțime de lucruri pot fi numite informații, sub diferite 
forme și suporturi, iar un subset al acestora ar putea fi etichetat ca date cu caracter personal pe baza 
definiției relevante din GDPR (articolul 4 - definiții).  

Pe baza acestei definiții:  

„ Date cu caracter personal ” înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată 
sau identificabilă („ persoana vizată ”); o persoană fizică identificabilă este una care poate fi 
identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un 
număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori 
specifici fizic, fiziologic, identitatea genetică, mentală, economică, culturală sau socială a acelei 
persoane fizice ” 

În ceea ce privește exemplele de informații în contextul unei organizații din domeniul sănătății, 
următoarele pot fi clasificate drept date personale.  

Pictograma                 a fost aplicată în toate cazurile de date cu caracter personal:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosarul medical al unui 
pacient 

Jurnalul de întreținere 
al generatorului 

Fișierul principal al 
angajaților 

Software-ul care 
gestionează informațiile 

Temperatura log a 
zonei de depozitare 

Contractele de muncă 
ale personalului 

Planul de evacuare a 
incendiilor pentru fiecare 



 

 

 

Toate exemplele de mai sus sunt cazuri în care există informații personale. Din aceste cazuri, unele 
pot fi clasificate în continuare ca date referitoare la sănătate (definiție din GDPR, articolul 4) 

„ Date privind sănătatea ”înseamnă date personale legate de sănătatea fizică sau mentală a unei 
persoane fizice, inclusiv furnizarea de servicii de îngrijire a sănătății, care dezvăluie informații despre 
starea sa de sănătate” 

Sau  

Informații personale de sănătate (definiție din ISO 27799: 2016 - 3 termeni și definiții). 

„Informații despre o persoană identificabilă care se referă la sănătatea fizică sau mentală a 
individului 

Nota 1: Pentru furnizarea de servicii de sănătate persoanei și care poate include: 

a) informații despre înregistrarea persoanei pentru furnizarea de servicii de sănătate; 

b) informații despre plăți sau eligibilitatea pentru îngrijirea sănătății cu privire la individ; 

c) un număr, simbol sau particularitate atribuită unei persoane pentru a identifica în mod unic 
persoana în scopuri de sănătate; 

d) orice informații despre individ care sunt colectate în cursul furnizării de servicii de sănătate 
persoanei respective; 

e) informații derivate din testarea sau examinarea unei părți a corpului sau a unei substanțe 
corporale; 

f) identificarea unei persoane (de exemplu, un profesionist din domeniul sănătății) ca furnizor de 
asistență medicală pentru individ. 

Nota 2: Informațiile personale de sănătate nu includ informații care, fie prin ele însele, fie combinate 
cu alte informații disponibile titularului, sunt anonimizate, identitatea persoanei care face obiectul 
informațiilor nu poate fi stabilită din informații. ” 

 Și în ceea ce privește exemplele de informații în contextul unei organizații din zona de sănătate, 
următoarele pot fi clasificate drept date privind sănătatea.  

Pictograma             a fost aplicată în toate cazurile de date privind sănătatea:  

 

 

 

Dosarul medical al unui 
pacient 

Fișierul principal al 
angajaților 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Următoarea imagine, rezumă informațiile de degradare de mai sus, datele personale și datele 
personale referitoare la sănătate:  

 

Jurnalul de întreținere 
al generatorului 

Software-ul care 
gestionează informațiile 

Temperatura log a 
zonei de depozitare 

Contractele de muncă 
ale personalului 

Planul de evacuare a 
incendiilor pentru fiecare 



 

 

Trebuie remarcat faptul că, în fiecare caz de organizație, vor exista mai multe categorii de informații 
și mai multe cazuri de date cu caracter personal. În special în organizațiile din domeniul sănătății, vor 
exista informații în toate categoriile de mai sus (informații non-personale, date personale simple, 
date personale referitoare la sănătate și altele). 

Valoarea datelor referitoare la sănătate 
Datele referitoare la sănătate sunt foarte valoroase.  

Valoarea datelor este multiplă. 

Este esențială pentru funcționarea organizației de asistență medicală și, dacă informațiile sunt 
corupte sau pierdute, organizația nu poate funcționa eficient. 

Mai mult, dacă informațiile în cauză se pierd, amenzile aplicate sunt considerabile. 

Acest lucru este demonstrat și de următorul exemplu: 

 

(Sursă: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/haga-beboet-voor-onvoldoende-interne-
beveiliging-pati%C3%ABntendossiers)  

 

Pe de altă parte, acest tip de informații sunt valoroase pentru actorii răuvoitori. Următoarea imagine 
descrie motivele pentru care acest lucru este așa, pe baza cercetării: De ce informațiile despre 
asistența medicală sunt valoroase. - Infografie KPMG. (PRNewsFoto / KPMG LLP) 



 

 

 

  



 

 

Fluxuri de date informaționale 
Primul pas pe care trebuie să îl întreprindă o organizație în fiecare proiect de conformitate GDPR, așa 
cum a fost demonstrat în paragraful anterior, este să identifice informațiile procesate în cadrul 
operațiunii sale și să le cartografieze la categoria relevantă.  

Abia atunci, organizația, pentru informațiile clasificate drept date cu caracter personal pe baza 
definițiilor de mai sus, poate continua cu restul pașilor privind respectarea GDPR.  

Acest pas de identificare este primul dintr-un proces numit „Cartografierea fluxurilor de date” și este 
utilizat ca bază pentru următoarele: 

- Definiția domeniului de aplicabilitate pentru GDPR 
- Identificarea categoriilor de date cu caracter personal prelucrate de organizație 
- Efectuarea evaluărilor de impact asupra protecției datelor acolo unde este necesar 
- Realizarea evaluării riscurilor 
- Identificarea părților interesate 
- Menținerea evidenței activităților de prelucrare 
- Identificarea impactului unei încălcări a datelor 
- Implementarea măsurilor de protecție  
- si altii. 

Ce este un flux de date (informațional)? 
Un flux de date informațional descrie ciclul de viață al fiecărei instanțe de date cu caracter personal. 
Acesta arată datele cu caracter personal procesate, tipul de prelucrare, scopul prelucrării, 
destinatarii datelor cu caracter personal (interne și externe), măsurile implementate, constrângerile 
relevante etc. 

Prin cartografierea tuturor acestor informații pe fiecare caz de date cu caracter personal, organizația 
devine conștientă de cantitatea și calitatea datelor cu caracter personal prelucrate și are o imagine 
de ansamblu asupra întregului proces. 

Evidența activităților de prelucrare 
GDPR din articolul 30, Evidența activităților de prelucrare, impune crearea și menținerea evidenței 
activităților de prelucrare pentru cazuri specifice (întreprinderi sau organizații care angajează mai 
mult de 250 de persoane sau „atunci când prelucrarea pe care o desfășoară este susceptibilă să 
genereze un risc pentru drepturi și libertățile persoanelor vizate, prelucrarea nu este ocazională sau 
prelucrarea include categorii speciale de date menționate la articolul 9 alineatul (1) * ” 

* GDPR - Articolul 9. Prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal. (1) Prelucrarea 
datelor cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, credințele 
religioase sau filozofice sau apartenența la sindicat și prelucrarea datelor genetice, a datelor 
biometrice în scopul identificării unice a unei persoane fizice, a datelor privind sănătatea sau datele 
cu privire la viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice este interzisă. ” 



 

 

O organizație care operează în domeniul sănătății, cel mai probabil se încadrează în categoriile 
descrise mai sus și, prin urmare, trebuie să păstreze aceste evidențe ale activităților de prelucrare, 
conform mandatului GDPR și al autorității de supraveghere aplicabile. 

Informațiile minime solicitate de GDPR pentru înregistrările autorităților de prelucrare sunt (Sursa: 
GDPR - articolul 30, Evidența activităților de prelucrare): 

„1. Fiecare operator și, dacă este cazul, reprezentantul operatorului, trebuie să țină o evidență a 
activităților de prelucrare aflate sub responsabilitatea sa. Această înregistrare conține toate 
informațiile următoare: 

(a) numele și datele de contact ale operatorului și, după caz, ale controlorului comun, ale 
reprezentantului operatorului și ale responsabilului cu protecția datelor; 

(b) scopurile prelucrării; 

(c) o descriere a categoriilor de persoane vizate și a categoriilor de date cu caracter personal; 

(d) categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele cu caracter personal, 
inclusiv destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale; 

(e) după caz, transferurile de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație 
internațională, inclusiv identificarea țării terțe sau a organizației internaționale respective și, în cazul 
transferurilor menționate la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf, documentarea garanțiilor 
adecvate; 

(f) acolo unde este posibil, termenele prevăzute pentru ștergerea diferitelor categorii de date; 

(g) acolo unde este posibil, o descriere generală a măsurilor de securitate tehnică și organizațională 
menționate la articolul 32 alineatul (1).  

(2) Fiecare procesator și, după caz, reprezentantul procesatorului păstrează o evidență a tuturor 
categoriilor de activități de prelucrare desfășurate în numele unui operator, conținând: 

(a) numele și detaliile de contact ale procesatorului sau procesatorilor și ale fiecărui operator în 
numele căruia acționează procesatorul și, după caz, ale operatorului sau ale reprezentantului 
procesatorului și ale responsabilului cu protecția datelor; 

(b) categoriile de prelucrare efectuate în numele fiecărui operator; 

(c) după caz, transferurile de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație 
internațională, inclusiv identificarea țării terțe sau a organizației internaționale respective și, în cazul 
transferurilor menționate la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf, documentarea garanțiilor 
adecvate; 

(d) dacă este posibil, o descriere generală a măsurilor de securitate tehnică și organizațională 
menționate la articolul 32 alineatul (1). ” 



 

 

Unele autorități de supraveghere, de exemplu Agenția elenă pentru protecția datelor, 
https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,211400&_dad=portal&_schema=PORTAL, Biroul 
comisarului pentru informații (Marea Britanie), https://ico.org.uk/media/for-
organisations/documents/2172937/gdpr-documentation-controller-template.xlsx și altele, au 
publicat șabloane de documente pentru înregistrarea procesării Activități. Aceste șabloane solicită 
de obicei informații care depășesc minimul menționat în GDRP. 

Metode de cartografiere a fluxurilor de date 
Metodele posibile pentru cartografierea fluxurilor de date sunt următoarele (Sursa: Information 
Commissioner's Office (UK), https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-
the-general-data-protection-regulation-gdpr/documentation/how-do-we-document-our- activități-
procesare / # cum5) 

- Chestionare - acestea pot fi distribuite în aceste domenii în care organizația poate prelucra 
prelucrarea datelor cu caracter personal. Scopul acestor chestionare este de a prelua 
informații de la persoanele care sunt direct implicate în prelucrarea datelor cu caracter 
personal. 

- Întâlniri directe cu funcții cheie. Aceste interviuri - întâlnire facilitează colectarea de 
informații comparabile și fiabile, deoarece facilitatorul este acolo pentru a asigura 
uniformitatea. 

- Revizuirea politicilor, procedurilor, contractelor și acordurilor. Acest lucru va ajuta la 
verificarea între activitățile de prelucrare a datelor intenționate și cele reale. 

Există, de asemenea, o varietate de instrumente care fac publicitate, care pot fi utilizate în timpul 
procesului de cartografiere a datelor. Aceste instrumente pot fi împărțite în următoarele două 
categorii: 

a) Instrumente de descoperire automată - Acestea sunt instrumente care ar putea fi instalate 
într-o rețea de calculatoare și care ar putea căuta în informațiile conținute în interior pentru 
anumite formate de date (de exemplu, numerele cardului de credit, numerele naționale de 
identificare etc.). Aceste instrumente prezintă următoarele constrângeri: 

a. Ei pot identifica doar date care se potrivesc unui anumit format prestabilit  
b. Ei pot identifica doar informațiile digitale care pot fi citite (de exemplu, nu pot 

identifica informații din imagini sau produse din fișiere fizice scanate). Aceasta 
înseamnă, de asemenea, că orice informație care nu este în format digital (de 
exemplu, documente pe hârtie) nu va fi identificată. 

b) Instrumente pentru înregistrarea activităților de procesare - Acestea sunt instrumente care 
au o structură capabilă să documenteze informațiile solicitate de GDPR la articolul 30, așa 
cum se arată mai sus.  

Organizația ar trebui să aibă în vedere toate aceste informații înainte de a selecta metoda preferată. 
Practica a arătat că o combinație a metodelor menționate mai sus este considerată cea mai 
eficientă. În acest fel, organizația poate colecta informații fiabile, comparabile și reale referitoare la 
prelucrarea datelor cu caracter personal de la persoanele implicate în procesarea efectivă, reducând 
în același timp efortul și resursele investite în proces. 



 

 

Rezultatele procesului de mapare a datelor sunt documentate în fișierul relevant și sunt menținute 
în perpetuitate. Această înregistrare poate fi solicitată de autoritatea de supraveghere. 

Lecția 1 Introducere în informații 
Unitatea 1: Ce este informația 
 

Întrebare 1.: 
Care dintre următoarele informații este? 

(Selectați toate care se aplică) 

☒  ☐  ☐  ☒  

 

Întrebare 2.: 
Unde v-ați aștepta să găsiți informații personale este această scenă? 

(Selectați toate locurile posibile care pot avea informații personale) 

 

 

Răspuns corect 



 

 

 

 

Întrebare 3.: 
Care dintre următoarele sunt date cu caracter personal și care sunt date cu caracter personal 
referitoare la sănătate? 

Date personale  Date personale referitoare la sănătate 
  

 

Tranzacții bancare cu angajații 

     Dosarele medicale ale pacienților 

        Cereri de asigurare pentru pacienți 

Programul de schimb 

     Opinii medicale 

    Tarifele orare ale contractorului și ale personalului permanent 

 

 

 



 

 

Unitatea 2: Fluxuri de date informaționale 
 

Întrebare 4.: 
Ce sunt fluxurile de date cu caracter personal? 

1. Fluxurile descriu datele personale procesate de organizație pe tot parcursul ciclului lor de 
viață în cadrul organizației 

2. Fluxurile arată cantitatea de muncă pe care trebuie să o facă responsabilul cu protecția 
datelor 

3. Fluxurile descriu cerințele stabilite de GDPR 
4. Fluxurile arată cine este responsabil pentru fiecare informație din cadrul organizației. 

 

Întrebare 5.: 
De ce este importantă efectuarea cartării fluxurilor de date personale pentru o organizație? 

1. Prin cartografierea tuturor acestor informații pe fiecare caz de date cu caracter personal, 
organizația devine conștientă de cantitatea și calitatea datelor cu caracter personal 
prelucrate și are o imagine de ansamblu asupra întregului proces. Ceea ce se știe poate fi 
gestionat, de asemenea. 

2. Fișierul cu fluxurile de date este necesar pentru a efectua evaluarea riscurilor 
3. Fișierul fluxurilor de date va spune RPD ce trebuie să facă 
4. Fișierul fluxurilor de date este obligatoriu și trebuie furnizat tuturor persoanelor vizate. 
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Bazele securității informațiilor 
Ce este securitatea informațiilor 
Următoarea definiție este derivată din ISO 27000: 2018 - Tehnologia informației - Tehnici de 
securitate - Sisteme de management al securității informațiilor - Prezentare generală și vocabular.  

„Securitatea informațiilor: securitatea informațiilor asigură confidențialitatea, disponibilitatea și 
integritatea informațiilor. Securitatea informațiilor implică aplicarea și gestionarea controalelor 
adecvate care implică luarea în considerare a unei game largi de amenințări, cu scopul de a asigura 
succesul și continuitatea afacerii și de a minimiza consecințele incidentelor de securitate a 
informațiilor. 

Securitatea informațiilor se realizează prin implementarea unui set aplicabil de controale, selectat 
prin procesul de management al riscului ales și gestionat utilizând un ISMS, inclusiv politici, procese, 
proceduri, structuri organizaționale, software și hardware pentru a proteja activele informaționale 
identificate. Aceste controale trebuie specificate, implementate, monitorizate, revizuite și 
îmbunătățite acolo unde este necesar, pentru a se asigura că securitatea informațiilor specifice și 
obiectivele de afaceri ale organizației sunt îndeplinite. Se așteaptă ca controalele relevante de 
securitate a informațiilor să fie integrate perfect cu procesele de afaceri ale unei organizații. ” 

Deoarece așa cum se arată în definiția de mai sus, securitatea informațiilor este protecția 
confidențialității, disponibilității și integrității informațiilor, este de asemenea important ca aceste 
definiții să fie furnizate. 

Confidențialitate: proprietate că informațiile nu sunt puse la dispoziție sau dezvăluite unor persoane, 
entități sau procese neautorizate. 

De exemplu, baza de date cu informații despre donatorii de sânge ar trebui să fie accesibilă numai 
de către persoane, entități sau procese autorizate (interne sau externe). Un eșec în ceea ce 
privește această caracteristică ar duce la prelucrarea informațiilor personale conexe (unele dintre 
ele date referitoare la sănătate) de către entități neautorizate cu un posibil impact negativ asupra 
libertății persoanelor vizate. 

 



 

 

(Sursă: https://www.donateblood.com.au/media/news/blood-service-apologises-donor-data-
leak). 

Integritate: proprietate de acuratețe și completitudine. 

De exemplu, în cazul evidenței pacienților, informațiile conținute în evidențe ar trebui să fie 
corecte și concurente. Sau, în cazul Associated Press, conținutul twits-urilor trimise din contul său 
oficial de twitter a fost modificat, ducând la o pierdere de 136 miliarde dolari din valoarea pieței 
de capital. 

 

(Sursă: https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2013/04/23/syrian-hackers-
claim-ap-hack-that-tipped-stock-market-by-136-billion-is-it- terorism/)  

Disponibilitate: proprietatea de a fi accesibil și utilizabil la cerere de către o entitate autorizată. 

De exemplu, în cazul unui spital, informațiile unui pacient trebuie să fie disponibile medicului 
pacientului atunci când acesta are nevoie pentru a-și forma diagnosticul cu privire la pacient.  



 

 

 

(Sursă:https://krebsonsecurity.com/2016/11/computer-virus-cripples-uk-hospital-system/)  

Aceste trei caracteristici sunt adesea denumite triada CIA. Pentru a asigura securitatea informațiilor, 
trebuie îndeplinite toate cele trei caracteristici, în măsura în care este compatibil cu nevoile și 
așteptările organizației. 
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Sistemul de management al securității informațiilor 
Cea mai bună practică pentru atingerea și menținerea unui nivel uniform și predefinit de securitate a 
informațiilor în cadrul unei organizații este implementarea unui sistem de management al securității 
informațiilor. 

Următoarea descriere este extrasă din ISO 27000: 2018 - Tehnologia informației - Tehnici de 
securitate - Sisteme de management al securității informațiilor - Prezentare generală și vocabular.  

„Un sistem de management folosește un cadru de resurse pentru a atinge obiectivele unei 
organizații. Sistemul de management include structura organizațională, politici, activități de 
planificare, responsabilități, practici, proceduri, procese și resurse. 

În ceea ce privește securitatea informațiilor, un sistem de management permite unei organizații: 

a) să satisfacă cerințele de securitate a informațiilor ale clienților și ale altor părți interesate; 

b) îmbunătățirea planurilor și activităților unei organizații; 

c) să îndeplinească obiectivele de securitate a informației ale organizației; 

d) să respecte reglementările, legislația și mandatele industriei;  

e) gestioneze activele informaționale într-un mod organizat care facilitează îmbunătățirea și 
adaptarea continuă la obiectivele organizaționale actuale. 

De ce este important un SMSI 
În continuare se regăsește o prezentare generală a necesității și beneficiilor din implementarea unui 
SMSI, așa cum este descris în ISO 27000: 2018 - Tehnologia informației - Tehnici de securitate - 
Sisteme de management al securității informațiilor - Prezentare generală și vocabular. 

„Trebuiesc abordate riscurile asociate activelor informaționale ale unei organizații. Obținerea 
securității informațiilor necesită gestionarea riscurilor și cuprinde riscurile generate de amenințările 
fizice, umane și tehnologice asociate cu toate formele de informații din cadrul sau utilizate de 
organizație. 

Adoptarea unui SMSI este de așteptat să fie o decizie strategică pentru o organizație și este necesar 
ca această decizie să fie integrată, scalată și actualizată fără probleme în conformitate cu nevoile 
organizației. Proiectarea și implementarea SMSI-ului unei organizații este influențată de nevoile și 
obiectivele organizației, cerințele de securitate, procesele de business utilizate și dimensiunea și 
structura organizației. Proiectarea și funcționarea unui SMSI trebuie să reflecte interesele și cerințele 
de securitate a informațiilor tuturor părților interesate ale organizației, inclusiv clienții, furnizorii, 
partenerii de afaceri, acționarii și alte părți terțe relevante. 

Într-o lume interconectată, informațiile și procesele, sistemele și rețelele conexe constituie active 
comerciale critice. Organizațiile și sistemele și rețelele lor de informații se confruntă cu amenințări la 
adresa securității dintr-o gamă largă de surse, inclusiv fraudă asistată de computer, spionaj, sabotaj, 
vandalism, incendiu și inundații. Deteriorarea sistemelor de informații și a rețelelor cauzată de 



 

 

coduri rău intenționate, hacking pe computer și atacuri de refuz de serviciu au devenit mai 
frecvente, mai ambițioase și tot mai sofisticate. 

Un SMSI este important atât pentru întreprinderile din sectorul public, cât și pentru cel privat. În 
orice industrie, un SMSI este un factor care sprijină e-business-ul și este esențial pentru activitățile 
de gestionare a riscurilor. Interconectarea rețelelor publice și private și partajarea activelor 
informaționale sporesc dificultatea de a controla accesul și gestionarea informațiilor. În plus, 
distribuția dispozitivelor de stocare mobilă care conțin active informaționale poate slăbi eficacitatea 
controalelor tradiționale. Atunci când organizațiile adoptă familia de standarde SMSI, capacitatea de 
a aplica principii de securitate a informațiilor coerente și recunoscute reciproc poate fi demonstrată 
partenerilor de afaceri și altor părți interesate. 

Securitatea informațiilor nu este întotdeauna luată în considerare la proiectarea și dezvoltarea 
sistemelor informatice. Mai mult, securitatea informațiilor este adesea considerată o soluție tehnică. 
Cu toate acestea, securitatea informațiilor care poate fi realizată prin mijloace tehnice este limitată 
și poate fi ineficientă fără a fi susținută de gestionarea și procedurile adecvate în contextul unui 
SMSI. 

Integrarea securității într-un sistem informațional complet funcțional poate fi dificilă și costisitoare. 
Un SMSI implică identificarea controalelor în vigoare și necesită o planificare atentă și atenție la 
detalii. De exemplu, controalele de acces, care pot fi tehnice (logice), fizice, administrative 
(manageriale) sau o combinație dintre acestea, oferă un mijloc de a se asigura că accesul la activele 
informaționale este autorizat și restricționat pe baza cerințelor de securitate a afacerii și a 
informațiilor. 

Adoptarea cu succes a unui SMSI este importantă pentru a proteja activele informaționale care 
permit unei organizații să: 

a) asigure o mai mare certitudine că activele sale informaționale sunt protejate în mod adecvat 
împotriva amenințărilor în mod continuu; 

b) mențină un cadru structurat și cuprinzător pentru identificarea și evaluarea riscurilor de securitate 
a informațiilor, selectarea și aplicarea controalelor aplicabile și măsurarea și îmbunătățirea 
eficacității acestora; 

c) își îmbunătățească continuu mediul de control;  

d) să realizeze în mod eficient conformitatea legală și de reglementare. ” 

După cum sa menționat mai sus, la baza proiectării și implementării SMSI, se află procesul de 
gestionare a riscurilor. Procesul de gestionare a riscurilor va permite organizației să evalueze riscurile 
privind securitatea informațiilor și să planifice tratamentul celor evaluate ca inacceptabile. Aceste 
planuri (planuri de tratare a riscurilor) vor conține controalele organizatorice sau tehnice de 
securitate a informațiilor selectate de organizație. (Mai multe detalii despre gestionarea riscurilor 
vor fi furnizate în continuare în acest document.) 



 

 

Cele mai bune practici internaționale 
Standarde ISMS 
Există diverse publicații care conțin cele mai bune practici recunoscute la nivel internațional în ceea 
ce privește proiectarea, implementarea, întreținerea și îmbunătățirea unui sistem de management al 
securității informațiilor. Unele dintre aceste publicații sunt următoarele: 

 

ISO / IEC 27001: 2013, Tehnologia informației - Tehnici de securitate - Sisteme de management al se-
curității informațiilor - Cerințe. 
ISO / IEC 27001: 2013 specifică cerințele pentru stabilirea, implementarea, menținerea și 
îmbunătățirea continuă a unui sistem de management al securității informațiilor în contextul 
organizației. De asemenea, include cerințe pentru evaluarea și tratarea riscurilor de securitate a 
informațiilor adaptate nevoilor organizației. Cerințele stabilite în ISO / IEC 27001: 2013 sunt generice 
și sunt destinate să fie aplicabile tuturor organizațiilor, indiferent de tip, dimensiune sau natură. 

(Sursă: https://www.iso.org/standard/54534.html) 

ISO / IEC 27001 prevede cerințe normative pentru dezvoltarea și funcționarea unui ISMS, inclusiv un 
set de controale pentru controlul și atenuarea riscurilor asociate activelor informaționale pe care 
organizația încearcă să le protejeze prin operarea ISMS. Obiectivele de control și controalele din ISO 
/ IEC 27001: 2013, anexa A vor fi selectate ca parte a acestui proces ISMS, după caz, pentru a acoperi 
cerințele identificate. (Sursa: ISO 27000: 2018 - Tehnologia informației - Tehnici de securitate - 
Sisteme de management al securității informațiilor - Prezentare generală și vocabular). 

Comenzile care completează anexa A acoperă următoarele categorii: 

A.5: Politici de securitate a informațiilor (2 controale) 

A.6: Organizarea securității informațiilor (7 controale) 

A.7: Securitatea resurselor umane - (6 controale)  

A.8: Managementul activelor (10 controale) 

A.9: Control acces (14 controale) 

A.10: Criptografie (2 controale) 

A.11: Securitate fizică și de mediu (15 controale) 

A.12: Securitatea operațiunilor (14 controale) 

A.13: Securitatea comunicațiilor (7 comenzi) 

A.14: Achiziționarea, dezvoltarea și întreținerea sistemului (13 controale) 

A.15: Relații cu furnizorii (5 controale) 



 

 

A.16: Gestionarea incidentelor de securitate a informațiilor (7 controale) 

A.17: Aspecte de securitate a informațiilor privind managementul continuității activității (4 
controale) 

A.18: Conformitate (8 controale) 

 

ISO / IEC 27002: 2013. Tehnologia informației - Tehnici de securitate - Cod de practică pentru con-
troalele de securitate a informațiilor. 
ISO / IEC 27002: 2013 oferă orientări pentru standardele de securitate a informațiilor organizaționale 
și practicile de gestionare a securității informațiilor, inclusiv selectarea, implementarea și 
gestionarea controalelor, luând în considerare mediul (mediile) de risc al securității informațiilor ale 
organizației. 

Este conceput pentru a fi utilizat de organizațiile care intenționează să: 

 selectați controale în cadrul procesului de implementare a unui sistem de management al 
securității informațiilor bazat pe ISO / IEC 27001; 

 implementarea controalelor de securitate a informațiilor acceptate în mod comun; 
 dezvolta propriile lor orientări de gestionare a securității informațiilor. 

(Sursă: https://www.iso.org/standard/54533.html) 

ISO 27002, oferă îndrumări cu privire la implementarea controalelor conținute în anexa A la ISO 
27001, așa cum este descris în paragraful anterior. 

ISO 27799: 2016. Informatică privind sănătatea - Managementul securității informațiilor în sănătate 
utilizând ISO / IEC 27002. 
ISO 27799: 2016 oferă linii directoare pentru standardele de securitate a informațiilor 
organizaționale și practicile de gestionare a securității informațiilor, inclusiv selectarea, 
implementarea și gestionarea controalelor, luând în considerare mediul (mediile) de risc al securității 
informațiilor ale organizației. 

Acesta definește linii directoare pentru a sprijini interpretarea și implementarea în domeniul 
informaticii de sănătate a ISO / IEC 27002 și este un însoțitor al acelui standard internațional. 

ISO 27799: 2016 oferă îndrumări de implementare pentru controalele descrise în ISO / IEC 27002 și 
le completează acolo unde este necesar, astfel încât să poată fi utilizate în mod eficient pentru 
gestionarea securității informațiilor de sănătate. Prin punerea în aplicare a ISO 27799: 2016, 
organizațiile de asistență medicală și alți custodi ai informațiilor despre sănătate vor putea asigura 
un nivel minim de securitate necesar, care este adecvat circumstanțelor organizației lor și care va 
menține confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea informațiilor personale de sănătate în 
îngrijirea lor.  

Se aplică informațiilor despre sănătate sub toate aspectele sale, indiferent de forma pe care o iau 
informațiile (cuvinte și numere, înregistrări sonore, desene, videoclipuri și imagini medicale), orice 



 

 

mijloace sunt folosite pentru a le stoca (tipărirea sau scrierea pe hârtie sau stocarea electronică), și 
orice mijloace sunt folosite pentru a o transmite (manual, prin fax, prin rețele de calculatoare sau 
prin poștă), deoarece informațiile sunt întotdeauna protejate corespunzător. 

ISO 27799: 2016 și ISO / IEC 27002 luate împreună definesc ce este necesar în ceea ce privește 
securitatea informațiilor în asistența medicală, nu definesc modul în care aceste cerințe trebuie 
îndeplinite. Adică, în cea mai mare măsură posibilă, ISO 27799: 2016 este neutru din punct de 
vedere tehnologic. Neutralitatea în ceea ce privește implementarea tehnologiilor este o 
caracteristică importantă. Tehnologia de securitate este încă în curs de dezvoltare rapidă, iar ritmul 
acestei schimbări este acum măsurat în luni, nu în ani. În schimb, deși sunt supuse unei revizuiri 
periodice, este de așteptat ca standardele internaționale să rămână valabile în ansamblu. La fel de 
important, neutralitatea tehnologică lasă liber vânzătorii și furnizorii de servicii să sugereze 
tehnologii noi sau în curs de dezvoltare care îndeplinesc cerințele necesare pe care le descrie ISO 
27799: 2016. 

Următoarele domenii de securitate a informațiilor sunt în afara domeniului de aplicare al ISO 27799: 
2016: 

a) metodologii și teste statistice pentru anonimizarea eficientă a informațiilor personale de sănătate; 

b) metodologii pentru pseudonimizarea informațiilor personale de sănătate (a se vedea Bibliografia 
pentru o scurtă descriere a unei specificații tehnice care tratează în mod specific acest subiect); 

c) calitatea serviciilor în rețea și metodele de măsurare a disponibilității rețelelor utilizate pentru 
informatica de sănătate; 

d) calitatea datelor (distinctă de integritatea datelor). 

(Sursă: https://www.iso.org/standard/62777.html) 

 Standarde legate de confidențialitate 
Standardele legate de sistemele de management al securității informațiilor sunt în continuare 
îmbogățite / completate de cele care au fost deja emise cu privire la gestionarea informațiilor 
private. Unele dintre aceste standarde sunt: 

ISO / IEC 27701: 2019. Tehnici de securitate. Extindere la ISO / IEC 27001 și ISO / IEC 27002 pentru 
gestionarea informațiilor de confidențialitate. Cerințe și linii directoare 
Acest document specifică cerințele și oferă îndrumări pentru stabilirea, implementarea, menținerea 
și îmbunătățirea continuă a unui sistem de gestionare a informațiilor privind confidențialitatea 
(PIMS) sub forma unei extensii la ISO / IEC 27001 și ISO / IEC 27002 pentru gestionarea 
confidențialității în contextul organizației. 

Acest document specifică cerințele legate de PIMS și oferă îndrumări pentru controlorii PII și 
procesoarele PII care dețin responsabilitatea și responsabilitatea pentru procesarea PII. 



 

 

Acest document este aplicabil tuturor tipurilor și dimensiunilor de organizații, inclusiv companiilor 
publice și private, entităților guvernamentale și organizațiilor non-profit, care sunt controlori PII și / 
sau procesoare PII care procesează PII în cadrul unui ISMS. 

(Sursă: https://www.iso.org/standard/71670.html) 

BS 10012: 2017 + A1: 2018. Protejarea datelor. Specificații pentru un sistem de gestionare a in-
formațiilor personale 
Acesta arată organizațiilor cum să implementeze un sistem de gestionare a informațiilor personale 
(PIMS). Acest lucru îi va ajuta să atingă un standard bun de guvernare a informațiilor și să respecte 
cerințele legale de protecție a datelor cu caracter personal. 

Acest standard poate fi utilizat de orice organizație care deține informațiile personale ale clienților și 
/ sau personalului și care doresc să mențină conformitatea cu reglementările și bunele practici 
actuale. 

Ca parte a unui sistem global de gestionare a informațiilor, acest standard permite organizațiilor să 
pună în aplicare un sistem de gestionare a informațiilor personale (PIMS) care oferă un cadru pentru 
menținerea și îmbunătățirea conformității cu cerințele și bunele practici de protecție a datelor. 

Standardul a fost actualizat în 2017 pentru a reflecta noile cerințe din Regulamentul general privind 
protecția datelor (GDPR) al UE, care a intrat în vigoare la 25 mai 2018. 

 

Utilizarea standardului va ajuta organizațiile să evite încălcările conformității, amenzi semnificative și 
daune reputaționale, precum și să reducă costul real al recuperării în urma unei încălcări a 
confidențialității.  

(Sursă: 
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030378574&_ga=2.156438649.35599501
9.1578508533-1597060063.1577625444) 

Criterii EuroPriSe pentru certificarea produselor IT și a serviciilor IT - (v201701) 
Domeniul de aplicare material 

Sigiliul european de confidențialitate certifică faptul că un produs IT sau un serviciu IT facilitează 
utilizarea produsului sau serviciului respectiv într-un mod conform cu reglementările europene 
privind confidențialitatea și protecția datelor, luând în considerare legislația din statele membre ale 
UE. 

Domeniul de aplicare teritorial 

Producătorii și vânzătorii de produse IT și furnizorii de servicii bazate pe IT pot solicita un sigiliu chiar 
dacă nu sunt supuși legislației UE privind protecția datelor, dar vor totuși să dovedească 
conformitatea operațiunilor lor de prelucrare cu legislația UE. Aceasta poate acoperi, dar nu se 
limitează la obiectul articolului 46 alineatul (2) litera (f) GDPR. 



 

 

(Sursă: https://www.european-privacy-seal.eu/EPS-en/Vision și EuroPriSe Criterii pentru certificarea 
produselor IT și a serviciilor IT - (v201701)) 

Publicația specială NIST 800-53, revizuirea 4. Controale de securitate și confidențialitate pentru sis-
temele și organizațiile federale de informații. 
Această publicație oferă un catalog de controale de securitate și confidențialitate pentru sistemele și 
organizațiile federale de informații și un proces de selectare a controalelor pentru a proteja 
operațiunile organizaționale (inclusiv misiunea, funcțiile, imaginea și reputația), activele 
organizaționale, indivizii, alte organizații și națiunea din un set divers de amenințări, inclusiv atacuri 
cibernetice ostile, dezastre naturale, eșecuri structurale și erori umane. Controalele sunt 
personalizabile și implementate ca parte a unui proces la nivelul întregii organizații care gestionează 
securitatea informațiilor și riscul de confidențialitate. Controalele abordează un set diversificat de 
cerințe de securitate și confidențialitate în cadrul guvernului federal și al infrastructurii critice, 
derivate din legislație, ordine ordinare, politici, directive, reglementări, standarde și / sau necesități 
de misiune / afaceri. Publicația descrie, de asemenea, cum să dezvolte seturi specializate de 
controale sau suprapuneri, adaptate pentru tipuri specifice de misiuni / funcții de afaceri, tehnologii 
sau medii de operare. În cele din urmă, catalogul controalelor de securitate abordează securitatea 
atât din perspectiva funcționalității (puterea funcțiilor și mecanismelor de securitate furnizate), cât și 
din perspectiva asigurării (măsurile de încredere în capacitatea de securitate implementată). 
Abordarea atât a funcționalității de securitate, cât și a asigurării securității asigură faptul că 
produsele din tehnologia informației și sistemele de informații construite din acele produse utilizând 
sisteme de sunet și principii de inginerie de securitate sunt suficient de fiabile. sau medii de operare. 
În cele din urmă, catalogul controalelor de securitate abordează securitatea atât din perspectiva 
funcționalității (puterea funcțiilor și mecanismelor de securitate furnizate), cât și din perspectiva 
asigurării (măsurile de încredere în capacitatea de securitate implementată). Abordarea atât a 
funcționalității de securitate, cât și a asigurării securității asigură faptul că produsele din tehnologia 
informației și sistemele de informații construite din acele produse utilizând sisteme de sunet și 
principii de inginerie de securitate sunt suficient de fiabile. sau medii de operare. În cele din urmă, 
catalogul controalelor de securitate abordează securitatea atât din perspectiva funcționalității 
(puterea funcțiilor și mecanismelor de securitate furnizate), cât și din perspectiva asigurării (măsurile 
de încredere în capacitatea de securitate implementată). Abordarea atât a funcționalității de 
securitate, cât și a asigurării securității asigură faptul că produsele din tehnologia informației și 
sistemele de informații construite din acele produse utilizând sisteme de sunet și principii de 
inginerie de securitate sunt suficient de fiabile. 

(Sursa: Publicația specială NIST 800-53, revizuirea 4. Controale de securitate și confidențialitate 
pentru sistemele și organizațiile federale de informații.) 

 
  



 

 

Amenințări cunoscute și agenți de amenințare 
Această secțiune va oferi o prezentare generală a amenințărilor comune, a agenților de amenințare 
și a vectorilor de atac care ar putea influența securitatea informațiilor.  

Pentru a facilita înțelegerea în continuare a acestor subiecte, trebuie clarificate următoarele definiții:  

Amenințări: 

O amenințare este o cauză potențială a unui incident, care poate duce la deteriorarea 
sistemelor și a organizării. 

(Definiție din ISO / IEC 27005: 2018 Tehnologia informației - Tehnici de securitate - Gestionarea 
riscurilor de securitate a informațiilor) 

Pentru același termen, ENISA (Sursa: „Glosar - ENISA". Enisa.europa.eu. 24 iulie 2009) oferă, de 
asemenea, următoarea definiție: 

Orice circumstanță sau eveniment cu potențialul de a avea un impact negativ asupra unui 
activ prin acces neautorizat, distrugere, divulgare, modificare a datelor și / sau refuz de 
serviciu. 

O amenințare are potențialul de a dăuna, printre altele, informațiilor, proceselor și sistemelor și, prin 
urmare, organizațiilor. Amenințările pot fi de origine naturală sau umană și pot fi accidentale sau 
deliberate. O amenințare poate apărea din interiorul sau din afara organizației. 

După cum se arată mai sus, există un număr mare de amenințări. Amenințările pot fi deliberate, 
accidentale sau de mediu (naturale) și pot duce, de exemplu, la deteriorarea sau pierderea serviciilor 
esențiale, a informațiilor și a altora. Amenințările pot fi împărțite în tipuri, de exemplu, daune fizice, 
evenimente naturale, pierderea serviciilor esențiale și altele. Această grupare de amenințări poate 
ajuta organizațiile în timpul identificării riscurilor (verificarea exhaustivității). 

Exemplele posibile de amenințări sunt următoarele:  
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Pe baza celui mai recent raport ENISA Threat Landscape Report (2018), cele mai importante 
amenințări și tendințe cibernetice sunt următoarele: 

 

(Acest tabel include o comparație cu valorile Raportului 2017, care arată și tendința amenințărilor 
relevante). 

la distanta 
Spionaj 

 

Date 
Scurgere 

 

Pierdere de  
Alimentare 

 



 

 

Sursa de amenințare / agent 

Un alt termen legat de amenințări, este sursa / agentul amenințării: 

„Sursa / agentul de amenințare este utilizat pentru a indica intenția și metoda care vizează 
exploatarea intenționată a unei vulnerabilități sau a unei situații și metode care pot declanșa 
accidental o vulnerabilitate.” (Definiție dinhttps://csrc.nist.gov/glossary/term/Threat-Agent-Source). 

Pe baza Biroului de Responsabilitate al Guvernului (GAO), rolul Departamentului de Securitate 
Internă (DHS) în securitatea cibernetică a protecției infrastructurii critice (CIP), GAO-05-434 
(Washington, DC: mai, 2005), următorul tabel conține unele dintre posibilele Surse / agenți de 
amenințare: 

Sursa 
amenințării Descriere 

Operatori de 
rețea bot 

Operatorii de rețele bot sunt hackeri; cu toate acestea, în loc să intre în sisteme 
pentru provocare sau să se laude, ele preiau mai multe sisteme pentru a coordona 
atacurile și a distribui scheme de phishing, spam și atacuri malware. Serviciile 
acestor rețele sunt uneori puse la dispoziție pe piețele subterane (de exemplu, 
achiziționarea unui atac de refuz de serviciu, servere pentru a retransmite spam 
sau atacuri de phishing etc.). 

Grupuri 
criminale 

Grupurile criminale încearcă să atace sistemele pentru câștiguri monetare. Mai 
exact, grupurile de criminalitate organizată utilizează spam, phishing și spyware / 
malware pentru a comite furt de identitate și fraudă online. Spionii corporativi 
internaționali și organizațiile de crimă organizată reprezintă, de asemenea, o 
amenințare pentru Statele Unite prin capacitatea lor de a efectua spionaj 
industrial și furtul monetar pe scară largă și de a angaja sau dezvolta talente 
hackerilor. 

Servicii de 
informații 
străine 

Serviciile de informații străine folosesc instrumente cibernetice ca parte a 
activităților lor de colectare a informațiilor și de spionaj. În plus, mai multe națiuni 
lucrează în mod agresiv pentru a dezvolta doctrina, programele și capacitățile 
războiului informațional. Astfel de capabilități permit unei singure entități să aibă 
un impact semnificativ și grav prin perturbarea infrastructurii de aprovizionare, 
comunicații și economice care sprijină puterea militară - impacturi care ar putea 
afecta viața de zi cu zi a cetățenilor americani din întreaga țară. 

Hackeri Hackerii intră în rețele pentru emoția provocării sau pentru drepturi de laudă în 
comunitatea hackerilor. În timp ce crack-ul la distanță a necesitat odată o 
cantitate echitabilă de cunoștințe sau cunoștințe despre computer, hackerii pot 
descărca acum scripturi și protocoale de atac de pe Internet și le pot lansa pe 
site-urile victimelor. Astfel, în timp ce instrumentele de atac au devenit mai 
sofisticate, ele au devenit și mai ușor de utilizat. Potrivit Agenției Centrale de 
Informații, marea majoritate a hackerilor nu au expertiza necesară pentru a 
amenința ținte dificile, cum ar fi rețelele critice din SUA. Cu toate acestea, 
populația mondială de hackeri reprezintă o amenințare relativ ridicată a unei 
perturbări izolate sau scurte care provoacă daune grave. 

Insiderii Insiderul organizației nemulțumit este o sursă principală de infracțiuni informatice. 
Este posibil ca persoanele din interior să nu aibă nevoie de o mulțime de 
cunoștințe despre intruziunile computerului, deoarece cunoștințele lor despre un 
sistem țintă le permit adesea să obțină acces nelimitat pentru a provoca daune 
sistemului sau pentru a fura datele sistemului. Amenințarea din interior include și 
externalizarea furnizorilor, precum și a angajaților care introduc în mod accidental 
programe malware în sisteme. 



 

 

Phishers Persoanele fizice sau grupurile mici, care execută scheme de phishing în 
încercarea de a fura identități sau informații pentru câștiguri monetare. Phishers 
pot folosi, de asemenea, spam și spyware / malware pentru a-și îndeplini 
obiectivele. 

Spammeri Persoanele fizice sau organizațiile care distribuie e-mailuri nesolicitate cu 
informații ascunse sau false pentru a vinde produse, a derula scheme de phishing, 
a distribui programe spion / malware sau a ataca organizații (adică refuzul de 
serviciu). 

Autori de 
spyware / 
malware 

Persoanele sau organizațiile cu intenție rău intenționată efectuează atacuri 
împotriva utilizatorilor producând și distribuind programe spion și programe 
malware. Mai mulți viruși și viermi computerizați distructivi au afectat fișierele și 
unitățile de disc, inclusiv virusul Melissa Macro, viermele Explore.Zip, virusul CIH 
(Cernobîl), Nimda, Code Red, Slammer și Blaster. 

Teroriști Teroriștii încearcă să distrugă, să incapaciteze sau să exploateze infrastructurile 
critice pentru a amenința securitatea națională, a provoca pierderi în masă, a slăbi 
economia SUA și a afecta moralul și încrederea publicului. Teroriștii pot utiliza 
scheme de phishing sau spyware / malware pentru a genera fonduri sau a colecta 
informații sensibile. 

State 
nationale* 

Programele naționale de război cibernetic sunt unice prin faptul că reprezintă o 
amenințare de-a lungul întregului spectru de obiective care ar putea afecta 
interesele unei națiuni. Aceste amenințări variază de la propagare și deficiențe ale 
paginilor web de nivel scăzut la spionaj și perturbări grave cu pierderi de vieți 
omenești și întreruperi extinse ale infrastructurii. Printre gama de amenințări 
cibernetice, așa cum s-a văzut astăzi, doar programele sponsorizate de guvern 
dezvoltă capabilități cu perspectiva viitoare de a provoca daune pe scară largă, pe 
termen lung, infrastructurilor critice ale unei națiuni. 
 
Nava comercială necesară pentru a utiliza în mod eficient tehnologia și 
instrumentele rămâne un factor limitativ important, în special împotriva țintelor 
mai dificile, cum ar fi rețelele clasificate sau infrastructurile critice. În următorii 5-
10 ani, numai statele naționale par să aibă disciplină, angajament și resurse 
pentru a dezvolta pe deplin capabilități de atacare a infrastructurilor critice. 

Corporații * Corporațiile folosesc aceleași tehnici și au aceleași obiective ca statele naționale 
descrise mai sus, singura diferență fiind că vizează alte corporații decât 
infrastructura critică sau alte informații ale unei țări. 

Hacktivists * În activismul de pe internet, hacktivismul sau hactivismul (un amestec de hack și 
activism) este utilizarea tehnologiei pentru a promova o agendă politică sau o 
schimbare socială.  

Copii cu script 
* 

În cultura de programare și hacking, un script pentru copii, skiddie sau skid este o 
persoană necalificată care folosește scripturi sau programe dezvoltate de alții 
pentru a ataca sistemele și rețelele de calculatoare și a deface site-urile web, cum 
ar fi un shell web. În general, se presupune că majoritatea copiilor cu scenarii 
sunt tineri cărora le lipsește capacitatea de a scrie programe sofisticate sau 
exploatări pe cont propriu și că obiectivul lor este să încerce să-și impresioneze 
prietenii sau să obțină credit în comunitățile de pasionați de computere. 
(Sursa: Wikipedia) 

 * aceste intrări nu erau inițial în tabelul Biroului de responsabilitate al guvernului (GAO), dar au fost 
adăugate pentru a oferi o imagine mai completă a actorilor. 

În cel mai recent raport ENISA Threat Landscape Report (2018), agenții de amenințare legați de cele 
mai importante amenințări cibernetice sunt următoarele: 



 

 

 

Vulnerabilitate 

„Vulnerabilitățile sunt slabe într-un sistem informațional, proceduri de securitate a sistemului, 
controale interne sau implementare care ar putea fi exploatate sau declanșate de o sursă de 
amenințare.” (Definiție dinhttps://csrc.nist.gov/glossary/term/vulnerability). 

Relația dintre o vulnerabilitate și o amenințare poate fi comparată cu cea de blocare. În acest caz, 
amenințările (așa cum este descris mai sus) sunt prezente și existente - analogul de blocare. Ceea ce 
ar face ca o amenințare să se materializeze pentru o organizație ar fi existența unei vulnerabilități 
corespunzătoare - cheia. Dacă această combinație există atunci pentru această organizație, acesta 
este un risc existent și organizația trebuie să decidă opțiunile de tratament - încuietoarea este 
deschisă. 



 

 

Pentru a înțelege mai bine vulnerabilitățile, sunt furnizate următoarele exemple: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cele din urmă, următorul exemplu arată relația dintre amenințare și vulnerabilitate descrisă mai 
sus: 

La începutul lunii aprilie 2014, a fost publicat faptul că există un 
bug într-o bucată de software open source numit OpenSSL - care 
este conceput pentru a cripta comunicațiile dintre computerul unui 
utilizator și un server web, un fel de strângere de mână secretă la 
începutul unei securizări. conversaţie. 

Acest software (OpenSSL), la momentul dezvăluirii, era estimat a fi 
instalat în starea sa vulnerabilă în 17% (aproximativ jumătate de 
milion) din serverele web securizate de pe Internet certificate de 
autorități de încredere. 

Comunitatea de securitate a informațiilor a ajuns foarte repede 
publicând patch-uri și emițând avertismente și recomandări operatorilor de sisteme vulnerabile.  

Clădire având fundații slabe Parole ușor de ghicit 

Neavând protecție împotriva 
malware-ului 

Având un singur punct (e) de eșec 



 

 

(Sursă: http://heartbleed.com/, wikipedia) 

În ciuda publicității extraordinare și a vitezei diferitelor părți interesate, incidentele au fost 
documentate ca rezultate directe ale exploatării insectei Heartbleed: 

 

 (Sursă: https://www.securityweek.com/hackers-exploited-heartbleed-bug-steal-45-million-patient-
records-report). 

În acest exemplu, amenințarea a fost Scurgerea datelor de la hackeri (sursă) prin exploatarea 
faptului că organizația în cauză nu a corectat (corectat) o vulnerabilitate existentă.  

Atac 

„Un atac este o încercare de a obține acces neautorizat la servicii, resurse sau informații de sistem 
sau o încercare de a compromite integritatea, disponibilitatea sau confidențialitatea sistemului.” 
(Definiție dinhttps://csrc.nist.gov/glossary/term/attack). 



 

 

Și un vector de atac „este o cale sau un mijloc prin care un agent de amenințare poate avea acces la 
un computer sau la un server de rețea, poate abuza de punctele slabe sau vulnerabilitatea asupra 
activelor (inclusiv umane) pentru a obține un rezultat specific”. (Definiție din 
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-report-2016). 

 

Trebuie să înțelegem că un atac are întotdeauna un scop, ceva de câștigat pentru atacator. În funcție 
de scopul atacului, atacatorul va proiecta metoda și va implementa atacul. 

Pașii care vor fi implementați și succesiunea lor se numesc „lanț de ucidere”. 

Următoarea imagine prezintă un lanț de ucidere a intrușilor extern: 

 

(Sursă: https://www.pandasecurity.com/rfiles/enterprise/solutions/ad360/1704-WHITEPAPER-CKC-
EN.pdf, Panda Security). 

Cu cât ținta este mai valoroasă, cu atât atacul va fi mai sofisticat (persistent). 

 

(Sursă: https://www.secureworks.com/blog/advanced-persistent-threats-apt-a) 



 

 

 

Terminologie legată de atacul de bază 
Programe malware 
Software sau firmware destinat să efectueze un proces neautorizat care va avea un impact negativ 
asupra confidențialității, integrității sau disponibilității unui sistem de informații. Un virus, vierme, 
cal troian sau altă entitate bazată pe cod care infectează o gazdă. Spyware-ul și unele forme de 
adware sunt, de asemenea, exemple de cod rău intenționat. (Definiție din 
https://csrc.nist.gov/glossary/term/malware). 

Total Malwares de la AV-TEST Institute în ultimul an 

 

(Sursă: https://www.av-test.org/en/statistics/malware)  

Noi Malwares în ultimele 12 luni 



 

 

 

(Sursă: https://www.av-test.org/en/statistics/malware)  

Hackeri 
Hackerul este un utilizator neautorizat care încearcă sau obține acces la un sistem de informații. 
(Definiție dinhttps://csrc.nist.gov/Glossary/Term/hacker).  

Diagramele tehnicilor pe care hackerii și obiectivele pe care le-au concentrat. Aceste statistici provin 
dinhttps://www.hackmageddon.com/  



 

 

 

 

După cum puteți vedea în graficul al doilea, obiectivele privind asistența medicală se află pe locul 
trei, cu un procent de 13,5% 



 

 

 

 

Extorcare cibernetică 
Extorcarea cibernetică este o infracțiune online în care hackerii vă țin date ostatice, site-ul web, 
sistemele informatice sau alte informații sensibile ostatice până când le îndepliniți cererile de plată. 
Extorcarea cibernetică ia adesea forma ransomware-ului și a atacurilor distribuite de refuz de 
serviciu (DDoS), ambele putându-ți paraliza afacerea. (Sursă:https://www.insureon.com/insurance-
glossary/cyber-extortion).  

Un exemplu este ransomware-ul care este un tip de malware și când atacatorul are acces la un 
dispozitiv sau la un sistem, malware blochează ecranul sau criptează datele stocate pe disc. Apoi 
prezintă o cerință de plată de răscumpărare cu detalii de plată detaliate. 

În zilele noastre, există mai multe articole care ne amintesc și ne avertizează că atacul cibernetic 
wannacry este încă aici și mai ales pentru industria sănătății. De exemplu articolul care a fost 



 

 

publicat dehttps://hospicenews.com/ cu titlul „WannaCry” Ransomware lovește 40% din 
organizațiile de îngrijire a sănătății. 

 

(Sursă: https://hospicenews.com/2019/06/17/wannacry-ransomware-hits-40-of-health-care-
organizations/)  

După cum menționează articolul, sistemele de operare învechite reprezintă o problemă majoră. 
https://www.armis.com efectuați o cercetare cu numele „Two Years In and WannaCry is Still 
Unmanageable”, iar rezultatele confirmă toate cele de mai sus. 



 

 

 

(Sursă: https://www.armis.com/resources/iot-security-blog/wannacry/)  

Spam 
Abuzul sistemelor de mesagerie electronică pentru a trimite mesaje nesolicitate în mod 
nediscriminatoriu. Spamul - e-mail nesolicitat - este adesea folosit pentru a livra utilizatorilor 
programe spion și alte forme de malware. Spamul este, de asemenea, utilizat frecvent pentru 
efectuarea atacurilor de phishing, care sunt mijloace înșelătoare bazate pe computer pentru a înșela 
persoanele să dezvăluie informații personale sensibile. (Sursa: Publicația specială NIST 800-114, 
Ghidul utilizatorului pentru securizarea dispozitivelor externe pentru telelucrare și acces la distanță). 

Următoarea hartă din https://www.av-test.org afișează originea spamului pe țară în ultimele 60 de 
zile 



 

 

 

(Sursă: https://www.av-test.org/en/statistics/spam/)  

Graficul de mai jos prezintă cele trei categorii principale de spam

 

(Sursă: https://www.av-test.org/en/statistics/spam/)  

 

Insider rău intenționat 
Insiderii rău intenționați pot fi angajați, foști angajați, contractori sau asociați de afaceri care au 
acces legitim la sistemele și datele dvs., dar care folosesc acel acces pentru a distruge date, a fura 



 

 

date sau a vă sabota sistemele. Nu include personalul bine intenționat care vă pune în pericol 
securitatea cibernetică sau prezintă date. 
Există multe motive pentru care un intern poate fi sau deveni rău intenționat, inclusiv răzbunarea, 
constrângerea, ideologia, ego-ul sau căutarea unui câștig financiar prin furt de proprietate 
intelectuală sau spionaj.  
Ei ar putea: 

 impact asupra site-urilor externe, creând daune publice mărcii dvs. 
 împiedicați funcționarea corectă a sistemelor 
 fura sau vinde secrete comerciale comerciale sau proprietate intelectuală (PI) 
 Instalați malware în scopuri proprii. 

Adversarii cibernetici pot folosi angajații a căror încredere au câștigat pentru a accesa sistemele și 
conturile dvs. de afaceri. Angajații ar putea furniza informații unui insider rău intenționat, fără să 
știe, sau să menționeze detalii sensibile în încredere. 
(Sursă: https://www.cyber.gov.au/threats/malicious-insiders).  
 
După cum puteți vedea în graficul de mai jos, asistența medicală și asistența socială se află pe primul 
loc în industriile afectate de atacuri din interior. 
 

 
(Sursă: https://www.fairwarning.com/insights/blog/5-types-of-insider-threats-in-healthcare-and-
how-to-mitigate-them, articol martie 2019) 
 
Eroare 
Un ultim termen important este Eroare. Erorile (umane sau de altă natură) sunt un act sau o instanță 
care, fie prin ignoranță, prin deficiență, fie prin accident, deviază sau nu reușește să realizeze ceea ce 
ar trebui făcut. 
Unele dintre soiurile de eroare și comportamentul lor în timp sunt prezentate în figura următoare. 
Primele două varietăți de erori sunt în concordanță cu performanța din anii precedenți, configurația 
greșită crescând în detrimentul erorilor de pierdere și eliminare. Trimiterea datelor către destinatarii 
incorecte (fie prin e-mail, fie prin documente trimise prin poștă) este încă o problemă. În mod 
similar, rămân prevalente expunerea datelor pe un site web public (eroare de publicare) sau 
configurarea greșită a unui material pentru a permite oaspeților nedoriti. 



 

 

 
 

(Sursa: Verizon, Investigații privind încălcarea datelor din 2019) 
 
 

  



 

 

Tendințe, statistici și exemple 
Pe baza informațiilor din Raportul de investigații privind încălcarea datelor din 2019 de către 
Verizon, sectorul sănătății este o țintă principală pentru atacuri.  

Mai exact, așa cum se arată în figura următoare, 43% dintre încălcările monitorizate din ultimul 
raport au implicat victime ale întreprinderilor mici, 16% au implicat încălcări ale entităților din 
sectorul public, 15% au implicat organizații de asistență medicală și 10% au fost încălcări ale 
industriei financiare.  

 

Același raport descrie distribuirea încălcărilor pe baza localizării actorilor de amenințare (interni, 
externi și parteneri) în timp. După cum se vede în acest raport, o valoare medie de peste 30% din 
încălcări provine de la actorii de amenințare internă. 

 

Atunci când se compară motivațiile din spatele încălcărilor, se observă un raport de 1: 3 între spionaj 
și câștig financiar. 



 

 

 

În cele din urmă, următoarea figură detaliază varietățile de date care au fost dezvăluite ca urmare a 
încălcărilor de date care au avut loc în acest an. Informațiile personale sunt din nou răspândite. 
Acreditările și internele sunt statistice uniforme și se găsesc adesea în aceeași încălcare. Furtul de 
acreditări care duce la accesul la e-mailurile corporative este un exemplu foarte comun. 

 

(Sursa: Verizon, Investigații privind încălcarea datelor din 2019) 



 

 

Analiza industriei medicale 
Următorul extras din Raportul de investigații privind încălcarea datelor de la Verizon 2019 și este 
inclus aici ca material suplimentar pe care RPD al unei organizații de asistență medicală ar trebui să-l 
țină seama de industrie.  

 



 

 

 

  



 

 

Lecția 2: Bazele securității informațiilor 
Unitatea 1: Ce este securitatea informațiilor 
Întrebare 1.:  
Care dintre următoarele definiții se potrivește mai bine termenului Securitate a informațiilor? 

1. Securitatea informațiilor asigură confidențialitatea, disponibilitatea și integritatea in-
formațiilor. 

2. Securitatea informațiilor asigură fezabilitatea, încurajarea și integritatea informațiilor. 
3. Securitatea informațiilor asigură naționalitatea, solidaritatea și disponibilitatea informațiilor. 
4. Securitatea informațiilor asigură corectitudinea, aplicabilitatea și iterația informațiilor. 

 

Întrebare 2.:  
Următorul incident a fost un eșec din care dintre caracteristicile securității informațiilor? 

 

1. Integritate 
2. Disponibilitate 
3. Non-repudierea 
4. Confidențialitate 

 

Unitatea 2: Sistemul de management al securității informațiilor  
Întrebare 3.:  
Ce este un sistem de management al securității informațiilor? 

1. O colecție de controale IT 
2. Un mod frumos de evaluare a riscurilor implementat 
3. Doar un alt cuvânt buzz 
4. O bună practică pentru a atinge și a menține un nivel uniform și predefinit de securitate a 

informațiilor în cadrul unei organizații 
 

Întrebare 4.:  
Care dintre următoarele NU este un motiv valid pentru implementarea unui ISMS eficient? 



 

 

1. asigură o mai mare asigurare că activele sale informaționale sunt protejate în mod adecvat 
împotriva amenințărilor în mod continuu; 

2. să mențină un cadru structurat și cuprinzător pentru identificarea și evaluarea riscurilor de 
securitate a informațiilor, selectarea și aplicarea controalelor aplicabile și măsurarea și 
îmbunătățirea eficacității acestora; 

3. realizarea conformității legale și de reglementare. 
4. obțineți o reducere într-o campanie de marketing 

 

Unitatea 3: Cele mai bune practici internaționale 
Întrebare 5.:  
Care dintre următoarele standarde descrie cele mai bune practici pentru un sistem de management 
al securității informațiilor? 

1. ISO 27001: 2013 
2. ISO 27000: 2018 
3. ISO 27701: 2019 
4. ISO 27002: 2013 

 

Unitatea 4: Amenințări cunoscute și agenți de amenințare 
Întrebare 6.: 
Care dintre următoarele descrie cel mai bine termenul de amenințare? 

1. Ceva care se va întâmpla în viitor 
2. Ghinion 
3. O cauză potențială a unui incident, care poate duce la deteriorarea sistemelor și a organizării 
4. O slăbiciune a sistemului sau a unei locații 

 

Întrebare 7.: 
Care dintre următoarele sunt amenințări valide? 

(Selectați toate care se aplică) 

 

 

 

 

 

 

 

USB-uri Cutremur Potop 

Furt de 
suporturi sau 

Software  

 

oameni 

 



 

 

Întrebare 8.: 
Care dintre următoarele sunt amenințări valide legate de securitatea datelor? 

(Selectați toate care se aplică) 

☒Programe malware ☒Spam ☒Phishing 
☒Botnets ☐E-mailuri ☐Discuții 

 

Întrebare 9.: 
Care dintre următoarele sunt agenți de amenințare valabili? 

(Selectați toate care se aplică) 

☒ Grupuri criminale ☐Vecini ☐Consumatori 
☒ Servicii de informații străine ☐Dependenți de personal ☒ Hackeri 

 

Întrebare 10.: 
Care dintre următoarele descrie o vulnerabilitate? 

 

 

 

 

 

  X    X     X  

 

   

 

 

Întrebare 11.: 
Care dintre următoarele descrie cel mai bine termenul de atac? 



 

 

1. Un atac este o încercare de a obține acces neautorizat la servicii, resurse sau informații de 
sistem sau o încercare de a compromite integritatea, disponibilitatea sau confidențialitatea 
sistemului. 

2. Un atac este posibilitatea ca ceva rău să se întâmple 
3. Un atac este doar ceva care se poate întâmpla între diferite națiuni 
4. Un atac este ceva ce se poate întâmpla altor oameni. 

 

Întrebare 12.: 
Care dintre următoarele NU sunt atacuri care pot afecta securitatea datelor? 

1. Hacking 
2. Inginerie sociala 
3. Programe malware 
4. Greva angajaților 

 

Unitatea 5: Tendințe, statistici și exemple 
Întrebare 13.: 
Care dintre următoarele afirmații sunt ADEVĂRATE? 

(Selectați toate care se aplică) 

1. 43% dintre încălcările monitorizate au implicat victime ale întreprinderilor mici 
2. 90% au implicat încălcări ale entităților din sectorul public 
3. 1% implicând organizații din domeniul sănătății și  
4. 10% au fost încălcări ale industriei financiare. 
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Managementul riscurilor 
Definiții 
ISO 31000: 2018. Managementul riscului - Liniile directoare, oferă, printre altele, definițiile pentru 
următorii termeni: 

Risc 
„Efectul incertitudinii asupra obiectivelor Notă 1: Un efect este o abatere de la ceea ce se aștepta. 
Poate fi pozitiv, negativ sau ambele și poate aborda, crea sau duce la oportunități și amenințări. 
Nota 2: Obiectivele pot avea aspecte și categorii diferite și pot fi aplicate la diferite niveluri. Nota 3: 
Riscul este de obicei exprimate în termeni de surse de risc, evenimente potențiale, consecințele și 
probabilitatea lor. ” 

(Incertitudinea este starea, chiar parțială, a deficitului de informații legate de, înțelegerea sau 
cunoașterea unui eveniment, consecința sau probabilitatea acestuia (Sursa: Ghidul ISO 73)) 

Managementul riscurilor 
activități coordonate pentru a direcționa și controla o organizație în ceea ce privește riscul 

Consecinţă 
rezultatul unui eveniment care afectează obiectivele  

Nota 1 : o consecință poate fi certă sau incertă și poate avea efecte directe sau indirecte pozitive sau 
negative asupra obiectivelor.  

Nota 2: Consecințele pot fi exprimate calitativ sau cantitativ.  

Nota 3: Orice consecință poate escalada prin efecte în cascadă și cumulative. 

Probabilitate 
șansa de a se întâmpla ceva  

Nota 1: În terminologia de gestionare a riscurilor, cuvântul „probabilitate” este utilizat pentru a se 
referi la șansa de a se întâmpla ceva, indiferent dacă este definit, măsurat sau determinat obiectiv 
sau subiectiv, calitativ sau cantitativ și descris utilizând termeni generali sau matematic (cum ar fi o 
probabilitate sau o frecvență pe o anumită perioadă de timp).  

Nota 2: Termenul englezesc „probabilitate” nu are un echivalent direct în unele limbi; în schimb, este 
adesea folosit echivalentul termenului „probabilitate”. Cu toate acestea, în engleză, „probabilitatea” 
este deseori interpretată în mod restrâns ca un termen matematic. Prin urmare, în terminologia 
gestionării riscurilor, „probabilitatea” este utilizată cu intenția ca aceasta să aibă aceeași interpretare 
largă ca și termenul „probabilitate” în alte limbi decât engleza. 

Control 

măsură care menține și / sau modifică riscul  



 

 

Nota 1 : Controalele includ, dar nu se limitează la, orice proces, politică, dispozitiv, practică sau alte 
condiții și / sau acțiuni care mențin și / sau modifică riscul. : Este posibil ca comenzile să nu exercite 
întotdeauna efectul modificator intenționat sau presupus. 

  



 

 

Procesul de gestionare a riscurilor 
Următoarea figură prezintă diferiții pași care trebuie întreprinși în cadrul procesului de gestionare a 
riscurilor. Destul de des, procesul de gestionare a riscurilor este confundat cu evaluarea riscului sau 
analiza riscurilor. După cum se arată și în figura următoare, evaluarea riscurilor și analiza riscurilor 
sunt doar părți ale procesului. O organizație ar trebui să implementeze un proces eficient de 
gestionare a riscurilor pentru a fi mai bine pregătită împotriva riscurilor potențiale. 

 

(Sursa: ISO 31000: 2018. Managementul riscului - Liniile directoare) 

Următoarele secțiuni vor descrie pașii care trebuie întreprinși în timpul implementării procesului de 
gestionare a riscurilor, conform recomandărilor ISO 31000: 2018.  

Domeniul de aplicare, contextul, criteriile 
Înainte de inițierea procesului de gestionare a riscurilor, este crucial ca domeniul de aplicare 
(amploarea și limitele de aplicabilitate ale procesului) să fie definite. Echipa implicată în proiectarea, 
implementarea și gestionarea activităților legate de risc ar trebui să fie conștientă de obiectivele 
proiectului, activele (informațiile sunt, de asemenea, un activ) care se află sub controlul procesului și 
factorii de influență. 

Ultimii (denumiți mai frecvent factori interni și externi ai contextului unei organizații) pot fi analizați 
în continuare ca interni și externi. Unii factori indicativi care aparțin fiecărei categorii sunt descriși 
mai jos: 

Intern Extern 



 

 

Obiectivele organizației Locația organizației 
Politicile, procedurile și liniile directoare Cerințele legale și de reglementare actuale 

Controalele implementate Obligațiile contractuale față de clienți 

Resursele disponibile Restricțiile contractuale impuse de 
Furnizori 

Personalul Concurenții 
Cultura organizației Asigurătorii 

Nivelul de conștientizare Părțile interesate 
Informațiile care vor fi afectate și valoarea 

lor pentru organizație  

  

În gestionarea riscurilor, riscurile identificate trebuie evaluate și comparativ cu apetitul la risc al 
organizațiilor, pentru a decide opțiunea de tratament a riscului care urmează să fie angajată.  

Pentru a face acest lucru, trebuie definite următoarele criterii: 

- Criterii de evaluare a riscurilor și 
- Criterii de acceptare a riscurilor 

Criteriile de evaluare a riscurilor sunt parametrii care vor fi utilizați pentru a estima nivelul riscului și 
criteriile de acceptare a riscului sunt criteriile împotriva cărora se va efectua comparația pentru a 
identifica dacă un risc este acceptabil sau nu. 

Cele mai tipice criterii de evaluare a riscului sunt impactul și probabilitatea. Pentru fiecare dintre 
aceste criterii, trebuie create (sau adoptate) scale adecvate care să se potrivească organizației. 
Criteriile trebuie utilizate în mod constant pe tot parcursul procesului, pentru a produce rezultate 
comparabile, reproductibile și valide. 

Pentru o mai bună înțelegere a criteriilor de evaluare a riscurilor, se oferă următorul exemplu: 

Domeniu de aplicare: Medicul dorește să acceseze riscurile legate de datele private ale pacienților și 
ale angajaților procesate de biroul său.  

Context:  

Biroul este situat la etajul al treilea al unei clădiri moderne din centrul Atenei, Grecia. Legislația și 
reglementările aplicabile sunt: GDPR și legea greacă relevantă pentru informații cu caracter 
personal. Mai multe informații pot fi găsite lawww.dpa.gr.  



 

 

 

Prezentarea de mai sus prezintă un mic cabinet medical. Sunt furnizate următoarele informații: 

Spațiul O: Conține serverul de computer al biroului și găzduiește arhiva fizică a biroului. 

Spațiul W: Este sala de așteptare. În sala de așteptare, pacienții așteaptă cu răbdare rândul lor în 
timp ce se bucură de navigarea pe web prin conexiunea Wifi gratuită oferită de birou. Wifi-ul nu are 
parolă și face parte din același flux de internet folosit de restul biroului. 

Spațiile E1, E2, E3: Sunt sălile de examinare. Aceste camere au instalate dispozitive medicale 
specifice, toate conectându-se la rețeaua internă a biroului, deoarece trebuie să trimită și să 
primească fișiere de examinări și să fie actualizate cu firmware-ul mașinii. 

Spațiul R: Este zona de recepție. De obicei, una și, în unele cazuri, două persoane se ocupă de 
recepție. Funcțiile lor principale includ gestionarea programărilor, descifrarea notelor medicului 
pentru a emite chitanțe, notificări și trimiteri, precum și menținerea fișierelor fizice și digitale ale 
pacientului. 

Spațiul D: Este cabinetul medicului. Medicul are un computer cu acces la internet, la serverul local și 
la toate echipamentele medicale. 

Obiectiv: Obiectivul și motivul proiectului este faptul că medicul nu dorește nicio încălcare a acestor 
informații și nici o amendă impusă acestuia de către autoritatea de supraveghere relevantă. 

Criterii: 

Echipa de proiect a decis să adopte următoarele criterii: 

Evaluarea riscurilor: Cele două criterii de bază selectate sunt Probabilitatea și Impactul, iar baremele 
selectate sunt prezentate mai jos: 



 

 

Impact (I) 

1 2 3 4 5 
Informații non-

personale 
pierdute. 

Câteva dintre 
datele 

personale ale 
angajaților au 
fost pierdute. 

Unele date 
personale ale 
angajaților și 
unele dintre 

datele 
personale ale 
pacientului nu 

sunt 
disponibile. 

Toate datele 
personale ale 
angajaților au 
fost divulgate. 

Încălcarea care 
afectează toate 

datele 
personale ale 
angajaților și 
pacienților. 

Toate datele au 
fost accesate de 

entități 
neautorizate. 

 

Probabilitate (L) 

1 2 3 4 5 
Este puțin 

probabil să se 
întâmple 

SAU 
Nu am auzit 

niciodată acest 
lucru în 

industrie  

Este să se 
întâmple sau  
Nu am auzit 

niciodată acest 
lucru în 

industrie 

S-ar putea 
întâmpla 

Sau 
S-a întâmplat în 

organizația 
noastră sau de 
mai multe ori 

pe an în 
industrie 

Probabil se va 
întâmpla 

Sau 
S-a întâmplat la 
locație sau de 
mai multe ori 

pe an în 
organizația 

noastră 

Este sau s-a 
întâmplat deja 

Sau  
S-a întâmplat 
de mai multe 
ori pe an la 

locație 

 

Pentru a estima riscul, trebuie utilizată o formulă care combină criteriile de evaluare a riscului. În 
acest caz, se folosește formula R = L x I. 

Înmulțirea celor două scale ale Probabilității și Impactului produce următorul tabel. 

Impact 
Probabilitate  

1 2 3 4 5 

1 1 2 3 4 5 
2 2 4 6 8 10 
3 3 6 9 12 15 
4 4 8 12 16 20 
5 5 10 15 20 25 

 

Criterii de acceptare a riscurilor 

Criteriile de acceptare a riscurilor sunt stabilite de conducerea superioară și descriu toleranța lor cu 
privire la risc. Criteriile se referă întotdeauna la o combinație a criteriilor de evaluare a riscurilor (L, 
I). 



 

 

În acest caz, conducerea a decis că acceptarea riscurilor este 12. Aceasta înseamnă că conducerea 
superioară nu acceptă riscurile care: 

a) Va fi posibil / Sau acest lucru s-a întâmplat în organizația noastră / sau acest lucru s-a 
întâmplat de mai multe ori pe an în industrie (3) - va duce la scurgerea tuturor datelor 
personale ale angajaților (4) sau 

b) Probabil se va întâmpla / Sau acest lucru s-a întâmplat la locația sau mai multe ori pe an în 
organizația noastră (4) - Unele date personale ale angajaților și unele dintre datele personale 
ale pacientului nu sunt disponibile (3) 

Criteriile de acceptare pot fi, de asemenea, descrise în matricea combinată produsă mai sus: 

Impact 
Probabilitate  

1 2 3 4 5 

1 1 2 3 4 5 
2 2 4 6 8 10 
3 3 6 9 12 15 
4 4 8 12 16 20 
5 5 10 15 20 25 

 

În cazul în care roșul descrie valorile inacceptabile ale riscului și verde le reprezintă pe cele 
acceptabile. 

Evaluare a riscurilor 
Evaluarea riscurilor este împărțită în următoarele trei sarcini: identificarea riscurilor, analiza 
riscurilor și evaluarea riscurilor. 

Identificarea riscului 
ISO 31000: 2018 definește identificarea riscurilor după cum urmează: 

„Scopul identificării riscurilor este de a găsi, recunoaște și descrie riscurile care ar putea ajuta sau 
împiedica o organizație să își atingă obiectivele. Informațiile relevante, adecvate și actualizate sunt 
importante pentru identificarea riscurilor. ” 

În identificarea riscurilor, organizația va utiliza orice tehnică adecvată pentru a identifica cât mai 
multe riscuri posibil din punct de vedere uman - logic.  

Vă rugăm să rețineți că ar fi o greșeală să identificați doar cele 5 care par mai proeminente sau mai 
interesante sau mai ușor de tratat. Managementul riscurilor este un mecanism preventiv care are ca 
scop protejarea organizației. Dacă nu este utilizat în mod corespunzător, atunci nu poate deveni un 
instrument valoros și eficient de protecție pentru organizație. 

Rezultatul acestei sarcini este o listă a riscurilor. 

Pentru a continua exemplul menționat mai sus, unele dintre riscurile care ar putea fi identificate 
sunt conținute în tabelul următor. Rețineți că această listă este orientativă și nu include în niciun fel 
toate riscurile: 



 

 

Amenințare Vulnerabilitate Risc 
Pierderea sursei de 
alimentare 

Sensibilitate la variații de 
tensiune 

Pierderea disponibilității 
echipamentului și a 
informațiilor aferente din 
cauza întreruperii 
alimentării 

Abuzul de drepturi Defecte bine cunoscute ale 
software-ului 

Scurgerea datelor din cauza 
exploatării defectelor din 
software 

Spionaj la distanță Arhitectură de rețea 
nesigură 

Scurgerea datelor de către 
persoane externe 
dăunătoare din cauza lipsei 
de securitate în arhitectura 
rețelei 

Defecțiunea 
echipamentelor de 
telecomunicații 

Punct unic de eșec Pierderea disponibilității 
comunicațiilor din cauza 
defecțiunii hardware a 
modemului principal de 
internet (Punct unic de 
defecțiune) 

Eroare la utilizare Lipsa conștientizării 
securității 

Date Scurgerea datelor 
pacientului din cauza lipsei 
de conștientizare a 
securității 

Pierderea datelor Utilizarea inadecvată sau 
neglijentă a controlului 
accesului fizic la clădiri și 
camere 

Pierderea datelor din cauza 
lipsei mecanismelor de 
control al accesului în 
camere și birouri 

Foc Material inflamabil în zona 
biroului. 

Distrugerea datelor și a 
echipamentelor din cauza 
incendiilor. 

Furt de suporturi sau 
documente 

Lipsa mecanismelor de 
monitorizare stabilite 
pentru încălcările de 
securitate 

Furt de suporturi sau 
documente din cauza lipsei 
unei monitorizări relevante. 

Acces neautorizat Mecanisme slabe de control 
al accesului la informații 
sensibile 

Acces neautorizat la datele 
pacienților din cauza 
mecanismelor slabe de 
control al accesului 

 

Analiza de risc 
ISO 31000: 2018 definește analiza riscurilor după cum urmează: 

„Scopul analizei de risc este de a înțelege natura riscului și caracteristicile acestuia, inclusiv, după 
caz, nivelul de risc. Analiza riscurilor implică o analiză detaliată a incertitudinilor, surselor de risc, 
consecințe, probabilitate, evenimente, scenarii, controale și eficacitatea acestora. Un eveniment 
poate avea multiple cauze și consecințe și poate afecta mai multe obiective. Analiza riscurilor poate 



 

 

fi realizată cu diferite grade de detaliu și complexitate, în funcție de scopul analizei, disponibilitatea 
și fiabilitatea informațiilor și resursele disponibile. Tehnicile de analiză pot fi calitative, cantitative 
sau o combinație a acestora, în funcție de circumstanțe și de utilizarea preconizată. ” 

Rezultatul etapei de analiză a riscului este un tabel care conține valorile estimate ale criteriilor de 
evaluare a riscului per risc identificat (prin pasul prețios). 

Pentru a continua exemplul menționat mai sus, a fost efectuată o estimare cu privire la valorile 
probabilității și impactului riscurilor identificate. Acest pas se numește estimare, deoarece valorile 
nu sunt calculate cu precizie (cu acuratețe), ci mai degrabă estimate. 

Estimarea se poate baza pe înregistrări istorice, informații furnizate de producător, informații din 
industrie, publicații științifice, monitorizare implementată de organizație, opinia experților sau opinia 
persoanelor implicate în proces.  

În cazul exemplului, valorile care au fost inserate sunt fictive. 

Amenințare Vulnerabilitate Risc L Eu R 

Pierderea sursei de 
alimentare 

Sensibilitate la 
variații de 
tensiune 

Pierderea 
disponibilității 
echipamentului și 
a informațiilor 
aferente din cauza 
întreruperii 
alimentării 

4 3 12 

Abuzul de drepturi 
Defecte bine 
cunoscute ale 
software-ului 

Scurgerea datelor 
din cauza 
exploatării 
defectelor din 
software 

3 5 15 

Spionaj la distanță Arhitectură de 
rețea nesigură 

Scurgerea datelor 
de către persoane 
externe 
dăunătoare din 
cauza lipsei de 
securitate în 
arhitectura rețelei 

5 5 25 

Defecțiunea 
echipamentelor de 
telecomunicații 

Punct unic de 
eșec 

Pierderea 
disponibilității 
comunicațiilor din 
cauza defecțiunii 
hardware a 
modemului 
principal de 
internet (Punct 
unic de 
defecțiune) 

4 1 4 



 

 

Eroare la utilizare 
Lipsa 
conștientizării 
securității 

Date Scurgerea 
datelor 
pacientului din 
cauza lipsei de 
conștientizare a 
securității 

2 5 10 

Pierderea datelor 

Utilizarea 
inadecvată sau 
neglijentă a 
controlului 
accesului fizic la 
clădiri și camere 

Pierderea datelor 
din cauza lipsei 
mecanismelor de 
control al 
accesului în 
camere și birouri 

3 5 15 

Foc 
Material 
inflamabil în 
zona biroului. 

Distrugerea 
datelor și a 
echipamentelor 
din cauza 
incendiilor. 

2 3 6 

Furt de suporturi sau 
documente 

Lipsa 
mecanismelor 
de monitorizare 
stabilite pentru 
încălcările de 
securitate 

Furt de suporturi 
sau documente 
din cauza lipsei 
unei monitorizări 
relevante. 

2 5 10 

Acces neautorizat 

Mecanisme 
slabe de control 
al accesului la 
informații 
sensibile 

Acces neautorizat 
la datele 
pacienților din 
cauza 
mecanismelor 
slabe de control al 
accesului 

3 5 15 

 

Evaluarea riscurilor 
ISO 31000: 2018 definește evaluarea riscurilor după cum urmează: 

„Scopul evaluării riscurilor este de a sprijini deciziile. Evaluarea riscului implică compararea 
rezultatelor analizei riscurilor cu criteriile de risc stabilite pentru a determina unde este necesară o 
acțiune suplimentară. ” 

Această etapă cuprinde compararea valorilor estimate ale riscului (pe baza etapei anterioare de 
analiză a riscurilor) cu criteriile de acceptare a riscului. Orice riscuri care vor fi identificate ca fiind 
inacceptabile, vor trebui tratate (acest lucru este descris în pasul următor - Tratamentul riscului). 
Toate riscurile care sunt considerate acceptabile sunt riscurile pe care organizația este dispusă cu 
bună știință să le asume și nu le va lua în considerare în acest moment pentru alte acțiuni. 

În cazul exemplului, așa cum este descris în secțiunea Scop, context și criterii, criteriile de acceptare 
a riscului sunt 12. Deci, tabelul care a fost derivat în etapa anterioară este transformat după cum 
urmează. 



 

 

Amenințare Vulnerabilitate Risc L Eu R Eval 

Pierderea sursei de 
alimentare 

Sensibilitate la 
variații de 
tensiune 

Pierderea 
disponibilității 
echipamentului și 
a informațiilor 
aferente din cauza 
întreruperii 
alimentării 

4 3 12 Inacceptabil 

Abuzul de drepturi 
Defecte bine 
cunoscute ale 
software-ului 

Scurgerea datelor 
din cauza 
exploatării 
defectelor din 
software 

3 5 15 Inacceptabil 

Spionaj la distanță Arhitectură de 
rețea nesigură 

Scurgerea datelor 
de către persoane 
externe 
dăunătoare din 
cauza lipsei de 
securitate în 
arhitectura rețelei 

5 5 25 Inacceptabil 

Defecțiunea 
echipamentelor de 
telecomunicații 

Punct unic de 
eșec 

Pierderea 
disponibilității 
comunicațiilor din 
cauza defecțiunii 
hardware a 
modemului 
principal de 
internet (Punct 
unic de 
defecțiune) 

4 1 4 Acceptabil 

Eroare la utilizare 
Lipsa 
conștientizării 
securității 

Date Scurgerea 
datelor 
pacientului din 
cauza lipsei de 
conștientizare a 
securității 

2 5 10 Acceptabil 

Pierderea datelor 

Utilizarea 
inadecvată sau 
neglijentă a 
controlului 
accesului fizic la 
clădiri și camere 

Pierderea datelor 
din cauza lipsei 
mecanismelor de 
control al 
accesului în 
camere și birouri 

3 5 15 Inacceptabil 

Foc 
Material 
inflamabil în 
zona biroului. 

Distrugerea 
datelor și a 
echipamentelor 
din cauza 
incendiilor. 

2 3 6 Acceptabil 

Furt de suporturi sau 
documente 

Lipsa 
mecanismelor 

Furt de suporturi 
sau documente 2 5 10 Acceptabil 



 

 

de monitorizare 
stabilite pentru 
încălcările de 
securitate 

din cauza lipsei 
unei monitorizări 
relevante. 

Acces neautorizat 

Mecanisme 
slabe de control 
al accesului la 
informații 
sensibile 

Acces neautorizat 
la datele 
pacienților din 
cauza 
mecanismelor 
slabe de control al 
accesului 

3 5 15 Inacceptabil 

Tratamentul riscului 
ISO 31000: 2018, definește Tratamentul riscului după cum urmează: 

„Scopul tratamentului riscului este de a selecta și implementa opțiuni pentru abordarea riscului. 

Tratamentul riscului implică un proces iterativ de: 

- formularea și selectarea opțiunilor de tratament al riscurilor; 

- planificarea și implementarea tratamentului riscului; 

- evaluarea eficacității tratamentului respectiv; 

- decizia dacă riscul rămas este acceptabil; 

- dacă nu este acceptabil, luați un tratament suplimentar. ” 

Există patru opțiuni principale de tratament al riscului: 

 

Optiunile de 
tratare a riscului

Acceptarea 
riscurilor

Partajarea 
riscurilor

Reducerea 
riscurilor

Evitarea 
riscurilor



 

 

Acceptarea riscului: Deși un risc poate depăși criteriile de acceptare a riscurilor, organizația poate 
decide să nu implementeze nicio acțiune în acest moment pentru a modifica riscul.  

Partajarea riscurilor: Aceasta este de obicei implementată prin partajarea riscului (sau a impactului 
riscului în cazul în care se materializează) cu o terță parte, fie prin asigurare, fie prin subcontractare 
sau externalizare.  

Reducerea riscului: Această opțiune vizează reducerea oricărui sau a tuturor criteriilor de evaluare a 
riscurilor. 

Evitarea riscului: Această opțiune a implicat modificarea modului în care funcționează organizația, cu 
scopul de a elimina riscul împreună.  

În cazul exemplului, riscurile care au fost inacceptabile vor fi supuse etapei de tratament a riscului 
după cum urmează:  

Risc L Eu R Eval Opțiunea de 
tratament 

Descrierea 
tratamentului 

Pierderea 
disponibilității 
echipamentului și 
a informațiilor 
aferente din 
cauza întreruperii 
alimentării 

4 3 12 Inacceptabil Reducerea 
riscului 

Instalați UPS în toate 
echipamentele critice 

Scurgerea datelor 
din cauza 
exploatării 
defectelor din 
software 

3 5 15 Inacceptabil Reducerea 
riscului 

Implementați o 
procedură de 

gestionare a patch-
urilor 

Scurgerea datelor 
de către persoane 
externe 
dăunătoare din 
cauza lipsei de 
securitate în 
arhitectura rețelei 

5 5 25 Inacceptabil Evitarea 
riscurilor 

Deconectați rețeaua 
de la internet 

Pierderea datelor 
din cauza lipsei 
mecanismelor de 
control al 
accesului în 
camere și birouri 

3 5 15 Inacceptabil Acceptarea 
riscului 

Nu există măsuri în 
acest moment, 

deoarece organizația 
se mută în curând 
într-o altă unitate  

Acces neautorizat 
la datele 
pacienților din 
cauza 
mecanismelor 

3 5 15 Inacceptabil Reducerea 
riscului 

Implementați o 
politică de control al 

accesului 



 

 

slabe de control al 
accesului 

 

Acțiunile și alte informații referitoare la tratarea riscurilor sunt documentate într-o formă numită 
Plan de tratare a riscurilor.  

Planul de tratament al riscului include de obicei următoarele informații: 

Riscul de tratat | Nivelul de risc înainte de tratament Ce se va face | Cine va fi responsabil | Până 
când acest lucru ar trebui făcut | Rezultatele tratamentului de risc | Evaluarea rezultatelor. 

Deci, un exemplu din riscurile de mai sus este  

Risc 
R 

Opțiunea 
de 

tratament 

Descrierea 
tratamentului 

Responsabil Termen 
limita 

Rezultate Evaluare 

Pierderea 
disponibilității 

echipamentului 
și a 

informațiilor 
aferente din 

cauza 
întreruperii 
alimentării 

12 
Reducerea 

riscului 

Instalați UPS 
în toate 

echipamentele 
critice 

Manager IT 03.01.2020 

[Nivelul de 
risc 

preconizat: 
3 * 3 = 9] 

 

 

Înregistrare și raportare 
ISO 31000: 2018 definește înregistrarea și raportarea riscurilor după cum urmează: 

„Procesul de gestionare a riscurilor și rezultatele acestuia ar trebui să fie documentate și raportate 
prin mecanisme adecvate. Înregistrarea și raportarea vizează: 

- comunică activitățile și rezultatele de gestionare a riscurilor în întreaga organizație; 

- furnizează informații pentru luarea deciziilor; 

- îmbunătățirea activităților de gestionare a riscurilor; 

- să sprijine interacțiunea cu părțile interesate, inclusiv cu cei cu responsabilitate și responsabilitate 
pentru activitățile de gestionare a riscurilor. ” 

Comunicare și consultare 
ISO 31000: 2018 definește comunicarea și consultarea riscurilor după cum urmează: 

„Scopul comunicării și al consultării este de a asista părțile interesate relevante în înțelegerea 
riscului, baza pe care se iau deciziile și motivele pentru care sunt necesare acțiuni specifice. 
Comunicarea urmărește să promoveze conștientizarea și înțelegerea riscului, în timp ce consultarea 
implică obținerea de feedback și informații pentru a sprijini luarea deciziilor. O coordonare strânsă 



 

 

între cele două ar trebui să faciliteze schimbul real de informații, în timp util, relevant, precis și 
inteligibil, ținând seama de confidențialitatea și integritatea informațiilor, precum și de drepturile de 
confidențialitate ale persoanelor. ” 

Monitorizare și revizuire 
ISO 31000: 2018, definește monitorizarea și revizuirea riscurilor după cum urmează: 

„Scopul monitorizării și revizuirii este de a asigura și îmbunătăți calitatea și eficacitatea proiectării, 
implementării și rezultatelor proceselor. Monitorizarea continuă și revizuirea periodică a procesului 
de gestionare a riscurilor și a rezultatelor acestuia ar trebui să fie o parte planificată a procesului de 
gestionare a riscurilor, cu responsabilități clar definite. 

Monitorizarea și revizuirea ar trebui să aibă loc în toate etapele procesului. Monitorizarea și 
revizuirea includ planificarea, colectarea și analiza informațiilor, înregistrarea rezultatelor și 
furnizarea de feedback. ” 

Gestionarea riscurilor, așa cum se arată și în paragrafele anterioare, ar trebui să fie un proces 
sistematic, cu etape distincte și intrări și ieșiri specifice pentru fiecare etapă. Aceste intrări și ieșiri 
trebuie documentate pentru a atinge obiectivele de gestionare a riscurilor. Mai mult, gestionarea 
riscurilor nu este o sarcină asumată de către o persoană și rămâne un secret pentru restul. Riscurile 
identificate trebuie comunicate conducerii superioare și trebuie luate decizii specifice. În fiecare caz, 
pofta de risc (cât de riscantă dorește să fie organizația) și riscurile reziduale (riscurile care rămân) ar 
trebui să fie cunoscute și înțelese de toate părțile implicate. 

În cele din urmă, trebuie să se înțeleagă că gestionarea riscurilor nu este un proces care este 
implementat o dată și apoi uitat. Pentru a-l face un instrument eficient, acesta ar trebui să rămână 
actualizat și să se adapteze la situația actuală a organizației. Angajații și alte părți interesate ar trebui 
să alimenteze procesul cu noi riscuri identificate sau emergente, schimbări în organizație și contextul 
acesteia, evenimente și incidente și orice alte informații necesare pentru a proteja mai bine 
organizația și informațiile sale. 

  



 

 

Lecția 3: Managementul riscurilor 
Unitatea 1: Definiții 
Întrebare 1.: 
Care dintre următoarele descrie cel mai bine termenul de risc? 

1. efectul incertitudinii asupra obiectivelor 
2. incertitudinea mediului 
3. impactul unui atac 
4. posibilitatea de a se întâmpla ceva 

 
Unitatea 2: Procesul de gestionare a riscurilor  
Întrebare 2.: 
Care dintre următoarele sunt etapele procesului de gestionare a riscurilor descrise de ISO 31000? 

1. Domeniul de aplicare, criteriile și contextul 
2. Analiza de risc 
3. Încetarea riscului 
4. Tratamentul riscului 
5. Consultarea riscurilor 
6. Măsurarea riscului 

 

Întrebare 3.: 
Care dintre următoarele sunt posibilele rezultate ale procesului de gestionare a riscurilor, așa cum 
este descris de ISO 31000? 

1. O listă a riscurilor 
2. Proprietarii de risc identificați 
3. Planuri de tratare a riscurilor 
4. Atacatorii 
5. Planuri de marketing 
6. Politici 

 

Întrebare 4.: 
Care dintre următoarele sunt opțiunile de tratament al riscului? 

1. Acceptați riscul 
2. Evitați riscul 
3. Reduceți riscul 
4. Ignorați riscul 
5. Transferați riscul 
6. Ascunde riscul 

Întrebare 5.: 
Care este primul pas al evaluării riscurilor? 

1. Evaluează riscurile 



 

 

2. Identificați riscurile 
3. Raportați constatările 
4. Toate cele de mai sus 
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Modulul 2: instrumente și 
metodologii IT aplicate 

protecției datelor 
Lecția 4, unitatea 1-3 

 

Chrysoula Psyllaki 



 

 

Instrumente de securitate IT 
În această secțiune sunt prezentate unele dintre cele mai comune instrumente de securitate IT. RPD 
nu ar trebui să fie (obligatoriu) un expert sau un practicant al securității IT și, prin urmare, acesta nu 
este scopul acestei secțiuni - transformarea RPD în expert IS. Totuși, ceea ce se consideră important 
este că RPD înțelege cele mai comune instrumente de securitate IT și ce poate fi realizat de acestea, 
astfel încât acesta să aibă o imagine mai bună a condițiilor din cadrul organizației. 

Antivirus 
Software-ul antivirus este cel mai frecvent utilizat control tehnic pentru atenuarea amenințărilor 
malware. Există multe mărci de software antivirus, cele mai multe oferind o protecție similară prin 
următoarele funcții recomandate: 

 Scanarea componentelor critice ale gazdei, cum ar fi fișierele de pornire și înregistrările de 
pornire. 

 Vizionarea activităților în timp real pe gazde pentru a verifica dacă există activități suspecte. 
 Monitorizarea comportamentului aplicațiilor obișnuite, cum ar fi clienții de e-mail, 

browserele web și software-ul de mesagerie instantanee. 
 Scanarea fișierelor după malware cunoscut. 
 Identificarea tipurilor comune de malware, precum și a instrumentelor de atacare.  
 Dezinfectarea fișierelor, care se referă la eliminarea malware-ului din fișier și la carantinarea 

fișierelor, ceea ce înseamnă că fișierele care conțin malware sunt stocate izolat pentru 
dezinfectare sau examinare viitoare.  

Deși software-ul antivirus a devenit o necesitate pentru prevenirea incidentelor malware, nu este 
posibil ca software-ul antivirus să oprească toate incidentele malware. 

Există mai multe comparații între soluțiile antivirus. Găsiți mai jos rezultatele de pe https://www.av-
comparatives.org 

 



 

 

(Sursă: https://www.av-comparatives.org/tests/business-security-test-2019-august-
november/#malware-protection-test-result)  

 

 (Sursă: https://www.av-comparatives.org/tests/business-security-test-2019-august-
november/#malware-protection-test-result)  

Firewall 
Un firewall software sau hardware monitorizează traficul de rețea intrat și ieșit și decide dacă traficul 
specific trebuie permis sau blocat pe baza unui set definit de reguli de securitate pe care fiecare 
organizație le aplică în conformitate cu nivelul lor de securitate.  

Tipuri de rețele: 

WAN: interfața care conectează rețeaua internă la Internet 
LAN: este rețeaua internă a companiei. Toate activele incluse PC-uri, imprimante, puncte de acces, 
servere etc. fac parte din rețeaua LAN 
DMZ (zonă demilitarizată): separă rețeaua internă de alte rețele de încredere, de obicei Internetul. 
Este de obicei folosit pentru Webservere, DNS, FTP. 
 
Caracteristici firewall 
Majoritatea firewall-urilor includ funcții suplimentare, cum ar fi AV, IPS, Antispam, Filtru de conținut 
etc. 
IDPS: sistemul de prevenire a intruziunii este o tehnologie care identifică activitățile suspecte care 
detectează și previne, de asemenea, solicitările nedorite către rețeaua internă. 
Filtru de conținut: Procesul de monitorizare a comunicațiilor, cum ar fi e-mailul și paginile web, 
analizarea acestora pentru conținut suspect și prevenirea livrării de conținut suspect către utilizatori. 
VPN (rețea privată virtuală): este o rețea care utilizează internetul pentru a conecta de la distanță 
utilizatorii sau birourile regionale la o rețea internă. 
 



 

 

Imaginea următoare descrie Gartner Magic Quadrant pentru mărcile de firewall.  
 

 
(Sursă: https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-1OIMIBCY&ct=190919&st=sb)  
 

SIEM 
Managementul informațiilor și evenimentelor de securitate (SIEM) este un sistem de monitorizare, 
înregistrare și analiză în timp real a tuturor datelor dintr-o infrastructură IT, permițând corelarea 
evenimentelor și generarea de rapoarte cu privire la funcțiile critice ale sistemelor de infrastructură. 

Următoarea imagine din Esecurityplanet prezintă o comparație între diferiți furnizori SIEM în funcție 
de caracteristici specifice (de ex. Amenințări blocate, surse ingerate, valoare, performanță, 
gestionare, implementare și altele). 



 

 

 

(Sursă: https://www.esecurityplanet.com/products/top-siem-products.html#features)  

Iar imaginea următoare descrie Gartner Magic Quadrant pentru mărcile SIEM.  
 

 

(Sursa: Gartner (decembrie 2018), https://www.51sec.org/2019/01/11/gartner-magic-quadrant-for-
siem-products-2016-2015-2014-2013-2012-2011-2010/) 



 

 

DLP 
Soluțiile de prevenire a pierderii de date (DLP) acoperă trei stări principale de informații: 

 Datele în repaus se referă la datele stocate. Soluțiile DLP trebuie să poată jurnaliza unde sunt 
stocate diferite tipuri de fișiere. 

 Datele în tranzit se referă la datele care călătoresc prin rețea. Inspecția profundă a 
pachetelor (DPI) este utilizată pentru a analiza datele pentru conținutul sensibil. 

 Datele utilizate se referă la mișcarea datelor la nivelul stației de lucru a utilizatorului. 
Aceasta include informații trimise imprimantelor, unităților de tip thumb și clipboard-ului de 
copiere și lipire. 

Produsele software DLP folosesc reguli comerciale pentru a clasifica și proteja informațiile 
confidențiale și critice, astfel încât utilizatorii finali neautorizați să nu poată partaja în mod accidental 
sau cu rea intenție datele a căror divulgare ar putea pune în pericol organizația. De exemplu, dacă un 
angajat a încercat să redirecționeze un e-mail de afaceri în afara domeniului corporativ sau să 
încarce un fișier corporativ într-un serviciu de stocare în cloud pentru consumatori, cum ar fi 
Dropbox, angajatului i se va refuza permisiunea. 
Deși o soluție DLP pare o soluție ideală pentru gestionarea confidențialității informațiilor, ar trebui să 
rețineți că pentru o implementare eficientă a DLP, ar trebui să existe un sistem de clasificare, 
precum și un mod eficient de identificare a informațiilor și a nivelului respectiv. Dacă o inițiere nu 
are o idee concretă cu privire la ce trebuie protejat și la ce nivel, atunci DPL nu va funcționa eficient. 
De asemenea, întrucât DLP-urile folosesc cuvinte cheie, locații sau algoritmi de validare, într-o 
organizație care nu poate diferenția ceea ce trebuie controlat pe baza oricăruia dintre ele, un DLP nu 
poate fi implementat în mod eficient. 
 

 
(Sursă: https://www.dnsstuff.com/data-loss-prevention-software)  
 

  



 

 

Controale de securitate IT 
În această secțiune sunt prezentate unele dintre cele mai frecvente controale de securitate IT. RPD 
nu ar trebui să fie (obligatoriu) un expert sau un practicant al securității IT, deci nu acesta este scopul 
acestei secțiuni. Ceea ce se consideră important este însă că RPD înțelege cele mai frecvente 
controale de securitate IT și ce poate fi realizat de aceștia, astfel încât acesta să aibă o imagine mai 
bună a condițiilor din cadrul organizației. GDPR face referire doar ca exemple doar la următoarele 
două controale: criptare și pseudonimizare. Acest lucru nu înseamnă că există doar aceste două sau 
că ar trebui aplicate în fiecare caz și organizație. 

Backup 
Copiile de rezervă sunt folosite pentru a copia fișiere pe un al doilea mediu, cum ar fi un disc, o 
bandă sau un cloud. Pentru a asigura o protecție mai bună și o rezistență sporită, fișierele de rezervă 
ar trebui păstrate și într-o locație externă. 

Există trei tipuri de copii de rezervă: 

 Backup complet:Copiază complet fiecare fișier selectat din sistem, indiferent de starea 
recentă a copiei de rezervă. Cea mai lentă metodă de backup, dar mai rapidă pentru 
restaurarea datelor. 

 Backup incremental: Copiază toate fișierele care s-au modificat de la ultima copie de 
rezervă, indiferent dacă ultima copie de rezervă a fost o copie de rezervă completă sau 
incrementală. Cea mai rapidă metodă de backup, dar cea mai lentă pentru restaurarea 
datelor. 

 Backup diferențial: Copiază numai fișierele care s-au schimbat de la ultima copie de rezervă 
completă. Fișierul crește până când se efectuează următoarea copie de rezervă completă. 

Ar trebui stabilită o politică de backup pentru a defini cerințele organizației pentru backupul 
informațiilor, software-ului și sistemelor. Politica de rezervă ar trebui să definească cerințele de 
păstrare și protecție. Ar trebui furnizate facilități de backup adecvate pentru a se asigura că toate 
informațiile și software-ul esențial pot fi recuperate în urma unui dezastru sau a unei defecțiuni 
media. 
 
La proiectarea unui plan de rezervă, trebuie luate în considerare următoarele elemente: 
a) trebuie realizate înregistrări exacte și complete ale copiilor de rezervă și ale procedurilor de 
restaurare documentate; 
b) amploarea (de exemplu, copierea de rezervă completă sau diferențială) și frecvența copiilor de 
siguranță trebuie să reflecte cerințele de afaceri ale organizației, cerințele de securitate ale 
informațiilor implicate și criticitatea informațiilor pentru continuarea funcționării organizației; 
c) copiile de rezervă ar trebui să fie stocate într-o locație îndepărtată, la o distanță suficientă pentru 
a scăpa de orice daune cauzate de un dezastru la locul principal; 
d) informațiilor de rezervă ar trebui să li se ofere un nivel adecvat de protecție fizică și a mediului, în 
concordanță cu standardele aplicate la locul principal; 
e) suporturile de rezervă ar trebui să fie testate în mod regulat pentru a se asigura că pot fi folosite 
în caz de urgență, atunci când este necesar; acest lucru ar trebui combinat cu un test al procedurilor 
de restaurare și verificat în raport cu timpul de restaurare necesar. Testarea capacității de restaurare 



 

 

a datelor copiate trebuie efectuată pe suporturi de testare dedicate, nu prin suprascrierea suportului 
original în cazul în care procesul de copiere sau restaurare eșuează și provoacă daune sau pierderi 
ireparabile ale datelor; 
f) în situațiile în care confidențialitatea este importantă, copiile de rezervă ar trebui protejate prin 
criptare. 
Procedurile operaționale ar trebui să monitorizeze execuția copiilor de rezervă și să rezolve eșecurile 
copiilor de rezervă planificate pentru a asigura completitudinea copiilor de siguranță în conformitate 
cu politica de copiere de rezervă. 
Aranjamentele de rezervă pentru sisteme și servicii individuale ar trebui testate periodic pentru a se 
asigura că îndeplinesc cerințele planurilor de continuitate a activității. În cazul sistemelor și serviciilor 
critice, aranjamentele de rezervă ar trebui să acopere toate informațiile despre sisteme, aplicațiile și 
datele necesare pentru recuperarea sistemului complet în caz de dezastru. 
Perioada de păstrare a informațiilor esențiale de afaceri ar trebui determinată, ținând seama de 
orice cerință pentru ca copiile de arhivă să fie păstrate permanent. 
(Sursa: ISO / IEC 27002: 2013, Tehnologia informației - Tehnici de securitate - Cod de practică pentru 
controalele de securitate a informațiilor) 
 

Administrare parole / Control acces 
Controlul accesului este procesul pe baza căruia accesul unei entități (individual, grup sau sistem) la 
una sau mai multe resurse, cum ar fi o locație, stație de lucru, rețea, aplicație sau bază de date. Un 
sistem logic de control al accesului necesită validarea identității unei persoane printr-un anumit 
mecanism, cum ar fi un număr personal de identificare (PIN), card, biometric sau alt simbol. Are 
capacitatea de a atribui diferite privilegii de acces diferitelor persoane, în funcție de rolurile și 
responsabilitățile lor într-o organizație. (Definiție: Publicația specială NIST 800-53 Revizuirea 4, 
Controale de securitate și confidențialitate pentru sistemele și organizațiile federale de informații) 

Gestionarea parolelor este un set de principii și cele mai bune practici pe care trebuie să le urmeze 
utilizatorii în timp ce stochează și gestionează parolele într-o manieră eficientă pentru a asigura 
parolele cât mai mult posibil pentru a preveni accesul neautorizat. 

Un sistem de gestionare a parolelor ar trebui: 
a) să impună utilizarea ID-urilor de utilizator și a parolelor individuale pentru a menține 
responsabilitatea; 
b) permite utilizatorilor să-și selecteze și să-și modifice propriile parole și să includă o procedură de 
confirmare pentru a permite erorile de introducere; 
c) impune o alegere de parole de calitate; 
d) forțați utilizatorii să-și schimbe parolele la prima conectare; 
e) aplică modificări regulate ale parolei și după cum este necesar; 
f) să țină o evidență a parolelor utilizate anterior și să prevină reutilizarea; 
g) nu afișează parole pe ecran atunci când sunt introduse; 
h) stochează fișiere de parolă separat de datele sistemului de aplicații; 
i) stochează și transmit parole în formă protejată. 



 

 

(Sursa: ISO / IEC 27002: 2013, Tehnologia informației - Tehnici de securitate - Cod de practică pentru 
controalele de securitate a informațiilor) 
 

Criptare 
Transformarea criptografică a datelor (numită „text simplu”) într-o formă (numită „text cifrat”) care 
ascunde semnificația originală a datelor pentru a împiedica să fie cunoscute sau utilizate. Dacă 
transformarea este reversibilă, procesul de inversare corespunzător se numește „decriptare”, care 
este o transformare care restabilește datele criptate la starea inițială. (Definiție: Publicația specială 
NIST 800-82 Revizia 2, Ghid pentru securitatea sistemelor de control industrial (ICS)) 

Criptare simetrică: algoritmi de criptare care utilizează aceeași cheie secretă pentru criptare și 
decriptare. 

 
(Sursă: https://www.101computing.net/symmetric-vs-asymmetric-encryption/)  
 
Criptarea asimetrică este o formă de criptare în care cheile vin în perechi. Ce criptează o cheie, 
numai cealaltă poate decripta. 



 

 

 
(Sursă: https://www.101computing.net/symmetric-vs-asymmetric-encryption/)  
 
Există mai multe exemple de criptare în viața noastră de zi cu zi.  
Primul exemplu este HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) care transferă date criptate printr-o 
conexiune sigură. În prezent, majoritatea site-urilor web folosesc acest protocol și îl puteți verifica 
singur. Site-urile web care utilizează HTTPS au un câmp de blocare în care introduceți adresa URL și 
dacă faceți clic pe ea, veți avea informații suplimentare despre criptare. 

 
 



 

 

 
Aceasta înseamnă că atunci când un utilizator tastează ceva în acest site web, informațiile vor fi 
transmise către serverul respectiv în format criptat și nu pot fi citite de către alții. 
 
Un alt exemplu este criptarea fișierelor prin adăugarea unei parole, atunci când trebuie să trimitem 
documente confidențiale prin e-mail și vrem să fim siguri că nimeni altcineva în afară de receptor nu 
va avea acces la aceste documente.  
Mai jos, puteți vedea un exemplu de utilizare relevantă a unui instrument simplu (7zip). (Expeditorul 
trebuie să trimită parola către receptor printr-un alt canal de comunicare). 



 

 

 
 
Un ultim exemplu ar fi semnătura digitală, care este un algoritm matematic folosit în mod obișnuit 
pentru a valida autenticitatea și integritatea unui mesaj (de exemplu, un e-mail, o tranzacție cu 
cardul de credit sau un document digital). Semnăturile digitale creează o amprentă virtuală unică 
pentru o persoană sau entitate și sunt utilizate pentru a identifica utilizatorii și a proteja informațiile 
din mesajele sau documentele digitale. În e-mailuri, conținutul e-mailului devine parte a semnăturii 
digitale. Semnăturile digitale sunt semnificativ mai sigure decât alte forme de semnături electronice. 
(Definiție:https://www.us-cert.gov/ncas/tips/ST04-018). 
O semnătură digitală arată fără îndoială că autorul documentului / informațiilor / etc este cine 
pretinde că este.  



 

 

 
(Sursă:https://www.infosec.gov.hk/english/itpro/public_main.html) 
 

Anonimizare 
Anonimizarea este un proces prin care datele cu caracter personal sunt modificate ireversibil în așa 
fel încât persoana vizată nu mai poate fi identificată direct sau indirect, fie de către operatorul de 
date singur, fie în colaborare cu orice altă parte (ISO / TS 25237: 2017). 

Prin anonimizarea unui set de date, se elimină partea legată de identificarea unei persoane fizice 
(direct sau indirect). Acest lucru face ca acest set de date să nu fie personal, așa cum este descris la 
începutul acestui document. Deoarece informațiile nu mai sunt date private, atunci acestea nu intră 
în domeniul de aplicare al GDPR. 

Există diverse tehnici care ar putea fi implementate pentru anonimizarea seturilor de date și fiecare 
organizație ar trebui să o selecteze pe cea mai potrivită pe baza contextului și a conținutului setului 
de date. 

Faptul că procesul este ireversibil ar trebui luat în considerare, înainte ca o organizație să efectueze 
anonimizarea datelor. 

Pseudonimizare 
Pseudonimizarea este un proces bine cunoscut de dezidentificare care a câștigat o atenție 
suplimentară în urma adoptării GDPR, unde este menționat atât ca mecanism de securitate, cât și de 
protecție a datelor prin proiectare. În plus, în contextul GDPR, pseudonimizarea poate motiva 
relaxarea, într-un anumit grad, a obligațiilor legale ale operatorilor de date, dacă sunt aplicate 
corespunzător. 



 

 

Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele cu caracter 
personal să nu mai poată fi atribuite unei anumite persoane vizate fără utilizarea informațiilor 
suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să fie supuse 
măsurilor tehnice și organizatorice pentru a asigura că datele cu caracter personal nu sunt atribuite 
unei persoane fizice identificate sau identificabile (GDPR, art. 4 (5)) 

ENISA, în publicația sa recentă „Tehnici și bune practici de pseudonimizare. Recomandări privind 
modelarea tehnologiei în conformitate cu prevederile privind protecția datelor și confidențialitatea, 
NOIEMBRIE 2019 ”, descrie o serie de tehnici și cele mai bune practici. 

Managementul vulnerabilității 
Organizațiile trebuie să identifice și să evalueze vulnerabilitățile pentru a determina amenințarea și 
impactul potențial pe care îl prezintă. 

 Evaluarea vulnerabilității ajută la determinarea celui mai bun mod de acțiune în abordarea 
fiecărei vulnerabilități.  

 Vulnerabilitățile pot fi identificate prin informații furnizate de furnizorii de software (de 
exemplu, prin lansarea de patch-uri și actualizări) și prin utilizarea instrumentelor care 
identifică vulnerabilitățile din mediul specific al organizației.  

Gestionarea vulnerabilității începe prin înțelegerea activelor IT și a locurilor în care acestea se află - 
atât din punct de vedere fizic, cât și logic. 

 Gestionarea vulnerabilității include, de asemenea, urmărirea vulnerabilităților și eforturile 
de remediere pentru a le atenua.  
 

Ar trebui luate măsuri adecvate și în timp util ca răspuns la identificarea potențialelor vulnerabilități 
tehnice. Următoarele îndrumări trebuie urmate pentru a stabili un proces de management eficient 
pentru vulnerabilitățile tehnice: 
a) organizația ar trebui să definească și să stabilească rolurile și responsabilitățile asociate 
managementului tehnic al vulnerabilității, inclusiv monitorizarea vulnerabilității, evaluarea riscului 
de vulnerabilitate, corecții, urmărirea activelor și orice responsabilități de coordonare necesare; 
b) resursele de informații care vor fi utilizate pentru a identifica vulnerabilitățile tehnice relevante și 
pentru a menține conștientizarea acestora ar trebui identificate pentru software și alte tehnologii; 
aceste resurse informaționale ar trebui actualizate pe baza modificărilor din inventar sau când se 
găsesc alte resurse noi sau utile; 
c) ar trebui definită o cronologie pentru a reacționa la notificările de vulnerabilități tehnice potențial 
relevante; 
d) după identificarea unei potențiale vulnerabilități tehnice, organizația ar trebui să identifice 
riscurile asociate și acțiunile care trebuie întreprinse; o astfel de acțiune ar putea implica corecția 
sistemelor vulnerabile sau aplicarea altor controale; 
e) în funcție de cât de urgent trebuie abordată o vulnerabilitate tehnică, acțiunea întreprinsă trebuie 
efectuată în conformitate cu controalele legate de gestionarea schimbărilor sau urmând proceduri 
de răspuns la incidentele de securitate a informațiilor; 
f) dacă un patch este disponibil dintr-o sursă legitimă, trebuie evaluate riscurile asociate cu 
instalarea patch-ului (riscurile pe care le prezintă vulnerabilitatea trebuie comparate cu riscul 
instalării patch-ului); 



 

 

g) patch-urile ar trebui testate și evaluate înainte de a fi instalate pentru a se asigura că sunt 
eficiente și nu duc la efecte secundare care nu pot fi tolerate; dacă nu există patch-uri disponibile, ar 
trebui luate în considerare alte controale, cum ar fi: 

1) dezactivarea serviciilor sau a capabilităților legate de vulnerabilitate; 
2) adaptarea sau adăugarea controalelor de acces, de ex. Firewall-uri, la frontierele rețelei; 
3) monitorizare sporită pentru detectarea atacurilor efective; 
4) conștientizarea vulnerabilității; 
h) ar trebui păstrat un jurnal de audit pentru toate procedurile întreprinse; 

i) procesul de gestionare a vulnerabilității tehnice ar trebui să fie monitorizat și evaluat periodic 
pentru a se asigura eficacitatea și eficiența acestuia; 
j) sistemele cu risc ridicat ar trebui abordate mai întâi; 
k) un proces tehnic eficient de gestionare a vulnerabilității ar trebui să fie aliniat la incident 
activități de gestionare, pentru a comunica date privind vulnerabilitățile la funcția de răspuns la 
incidente și pentru a furniza proceduri tehnice care trebuie efectuate în caz de incident; 
l) să definească o procedură pentru a aborda situația în care a fost identificată o vulnerabilitate, dar 
nu există o măsură adecvată. În această situație, organizația ar trebui să evalueze riscurile legate de 
vulnerabilitatea cunoscută și să definească acțiunile corective și detective adecvate. 
(Sursa: ISO / IEC 27002: 2013, Tehnologia informației - Tehnici de securitate - Cod de practică pentru 
controalele de securitate a informațiilor) 
 

Evaluarea vulnerabilității 
Examinarea sistematică a unui sistem de informații sau a unui produs pentru a determina adecvarea 
măsurilor de securitate, a identifica deficiențele de securitate, a furniza date din care să se prevadă 
eficacitatea măsurilor de securitate propuse și a confirma adecvarea acestor măsuri după 
implementare. (Definiție: Publicația specială NIST 800-161, Practici de gestionare a riscului în lanțul 
de aprovizionare pentru sistemele și organizațiile federale de informații) 

Instrumente de scanare a vulnerabilităților de la OWASP: 

  



 

 

Lecția 4: Instrumente și controale de securitate IT 
Unitatea 1: Instrumente de securitate IT 
Întrebare 1.: 
Care dintre următoarele sunt capabilitățile unei soluții antivirus? 

1. Scanarea componentelor critice ale gazdei, cum ar fi fișierele de pornire și înregistrările de 
pornire. 

2. Vizionarea activităților în timp real pe gazde pentru a verifica dacă există activități suspecte.  
3. Clasificarea fișierelor în funcție de importanță  
4. Scanarea fișierelor după malware cunoscut. 

 

Întrebare 2.: 
Care dintre următoarele sunt posibile caracteristici ale unui firewall? 

1. IPS 
2. IDS 
3. Anti spam 
4. Ștergerea fișierelor 

 

Întrebare 3.: 
Care dintre următoarele descrie cel mai bine un SIEM? 

1. un sistem de monitorizare, înregistrare și analiză în timp real a tuturor datelor dintr-o 
infrastructură IT, permițând corelarea evenimentelor și generând rapoarte despre funcțiile 
critice ale sistemelor de infrastructură 

2. un sistem care monitorizează traficul de rețea de intrare și de ieșire și decide dacă traficul 
specific trebuie permis sau blocat pe baza unui set definit de reguli de securitate pe care 
fiecare organizație le aplică în conformitate cu nivelul lor de securitate. 

3. Un sistem care scanează componentele critice ale gazdei, cum ar fi fișierele de pornire și 
înregistrările de pornire 

4. Scanează fișierele după malware cunoscut. 
5.  

Unitatea 2: Controale de securitate IT  
Întrebare 4.: 
Care dintre următoarele NU sunt tipuri de backup? 

1. Deplin 
2. Off-site 
3. Incremental 
4. Definitiv 

 

Întrebare 5.: 
Ce realizează aplicarea unei politici de control al accesului? 



 

 

1. Toată lumea poate accesa toate fișierele 
2. Informațiile sunt accesate pe baza necesității de a avea o bază 
3. Îngreunarea vieții angajaților 
4. Oferă informații valoroase unui atacator 

 

Întrebare 6.: 
Una dintre caracteristicile de bază ale anonimizării este? 

1. Informațiile nu pot fi legate de o persoană fizică identificată sub nicio circumstanță 
2. Există o legătură între datele personale și persoana fizică, dar este cunoscută doar de câțiva 

oameni 
3. Guvernul cunoaște legătura dintre date și persoana fizică, dar nu organizația 
4. Informația este pseudonimizată 

 

Întrebare 7.: 
Care dintre următoarele NU sunt tipuri de teste de penetrare? 

1. Negru 
2. Gri 
3. Cristal 
4. roșu 
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Modulul 2: instrumente și 
metodologii IT aplicate 

protecției datelor 
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Scurgeri de date 
Introducere 
Ca parte a oricărei încercări de abordare a unei încălcări, RPD ar trebui mai întâi să poată recunoaște 
una. GDPR definește o „încălcare a datelor cu caracter personal” la articolul 4 alineatul (12) ca fiind 
„o încălcare a securității care duce la distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea, modificarea, 
divulgarea neautorizată sau accesul la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate 
în alt mod. ” 

„Distrugerea” datelor cu caracter personal: aici datele nu mai există sau nu mai există într-o formă 
care este de orice folos pentru operator.  

„Deteriorare”: aici datele personale au fost modificate, corupte sau nu mai sunt complete.  

„Pierderea” datelor cu caracter personal, aceasta ar trebui interpretată întrucât datele pot exista, 
dar operatorul a pierdut controlul sau accesul la acestea sau nu le mai are în posesia sa.  

Prelucrarea neautorizată sau ilegală poate include divulgarea datelor cu caracter personal către (sau 
accesul) destinatarii care nu sunt autorizați să primească (sau să acceseze) datele sau orice altă 
formă de prelucrare care încalcă GDPR. 

(sursă: https://csrc.nist.gov/glossary/term/security-incident (NIST)) 

Definiții 
Un eveniment care pune în pericol efectiv sau potențial confidențialitatea, integritatea sau 
disponibilitatea unui sistem de informații sau a informațiilor pe care sistemul le procesează, le 
stochează sau le transmite sau care constituie o încălcare sau o amenințare iminentă de încălcare a 
politicilor de securitate, a procedurilor de securitate sau a politicilor de utilizare acceptabile . 

(Sursa: Prezentare generală ENISA a securității cibernetice și a terminologiei conexe VERSIUNEA 1 
SEPTEMBRIE 2017) 

Incident cibernetic. Orice eveniment care are impact asupra oricăreia dintre componentele spațiului 
cibernetic sau asupra funcționării spațiului cibernetic, independent dacă este natural sau creat de 
om; intenție rău intenționată sau non-rău intenționată; deliberat, accidental sau din cauza 
incompetenței; datorită dezvoltării sau datorită interacțiunilor operaționale se numește incident 
cibernetic. De asemenea, numim incident cibernetic orice incident generat de oricare dintre 
componentele spațiului cibernetic, chiar dacă deteriorarea / întreruperea, disfuncționalitatea este 
cauzată în afara spațiului cibernetic. 

(Sursă: Liniile directoare privind notificarea privind încălcarea datelor cu caracter personal în temeiul 
Regulamentului 2016/679, adoptat la 3 octombrie 2017, revizuit și adoptat ultima dată la 6 februarie 
2018, 18 / EN WP250rev.01, Comitetul european pentru protecția datelor). 

Deci, o încălcare este un tip de incident de securitate. Cu toate acestea, după cum se indică la 
articolul 4 alineatul (12), GDPR se aplică numai în cazul în care există o încălcare a datelor cu caracter 
personal. 



 

 

Consecința unei astfel de încălcări este că operatorul nu va putea asigura respectarea principiilor 
referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum sunt prezentate la articolul 5 din 
GDPR. Acest lucru evidențiază diferența dintre un incident de securitate și o încălcare a datelor cu 
caracter personal - în esență, în timp ce toate încălcările datelor cu caracter personal sunt incidente 
de securitate, nu toate incidentele de securitate sunt neapărat încălcări ale datelor cu caracter 
personal 

  



 

 

Tipuri de încălcări ale datelor cu caracter personal 
 

În Avizul său 03/2014 privind notificarea încălcării, WP29 a explicat că încălcările pot fi clasificate în 
conformitate cu următoarele trei principii bine cunoscute de securitate a informațiilor:  

„Încălcarea confidențialității” - în cazul în care există o divulgare neautorizată sau accidentală sau 
acces la date cu caracter personal.  

„Încălcarea integrității” - în cazul în care există o modificare neautorizată sau accidentală a datelor cu 
caracter personal.  

„Încălcarea disponibilității” - în cazul în care există o pierdere accidentală sau neautorizată a 
accesului sau distrugerii datelor cu caracter personal. 

De asemenea, trebuie remarcat faptul că, în funcție de circumstanțe, o încălcare poate viza 
confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor cu caracter personal în același timp, 
precum și orice combinație a acestora. 

Este crucial pentru RPD să poată discerne următoarele pentru fiecare caz: 

- Dacă un eveniment este un incident de securitate legat de încălcarea datelor cu caracter 
privat 

- Ce tip de încălcare a datelor 
- Care sunt consecințele încălcării datelor (deoarece acțiunile care rezultă în legătură cu 

notificarea depind, de asemenea, de impactul încălcării [GDPR - Articolul 33. Notificarea unei 
încălcări a datelor cu caracter personal către autoritatea de supraveghere, * cu excepția 
cazului în care este puțin probabil ca încălcarea datelor cu caracter personal rezultă într-un 
risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, articolul 34. Comunicarea unei încălcări 
a datelor cu caracter personal către persoana vizată * care ar putea duce la un risc ridicat 
pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice]) 

- Care sunt acțiunile care trebuie efectuate 

 

  



 

 

Evaluarea impactului 
ENISA, recomandă următoarea metodologie pentru evaluarea gravității datelor cu caracter personal 
încălcate (Sursa: Recomandări pentru o metodologie a evaluarea gravității încălcărilor datelor cu 
caracter personal - Document de lucru, v1.0, decembrie 2013) 
 

Criterii 
Principalele criterii luate în considerare la evaluarea gravității unei încălcări a datelor cu caracter 
personal sunt: 
 Contextul procesării datelor (DPC): Abordează tipul datelor încălcate, împreună cu o serie de 
factori legați de contextul general al prelucrării. 

 Ușurința de identificare (EI): Determină cât de ușor poate fi dedusă identitatea indivizilor din 
datele implicate în încălcare. 

 Circumstanțe de încălcare (CB): Abordează circumstanțele specifice ale încălcării, care sunt legate 
de tipul încălcării, inclusiv în principal pierderea securității datelor încălcate, precum și orice intenție 
rău intenționată implicată. 

Calculul severității 
Pe baza criteriilor de mai sus, abordarea acestei metodologii este următoarea: 
DPC se află la baza metodologiei și evaluează criticitatea unui set de date dat într-un context de 
procesare specific. 

EI este un factor de corectare al DPC. Criticitatea generală a unei prelucrări de date poate fi 
redusă în funcție de valoarea EI. Cu alte cuvinte, cu cât este mai ușoară identificarea, cu atât scade 
scorul general. Prin urmare, combinația dintre EI și DPC (înmulțire) oferă scorul inițial al severității 
(SE) a încălcării datelor. 

CB cuantifică circumstanțele specifice ale încălcării care pot fi prezente sau nu într-o anumită 
situație. Deci, atunci când este prezent, CB poate crește doar severitatea unei anumite încălcări. Din 
acest motiv, scorul inițial poate fi ajustat în continuare de către CB. Astfel, scorul final al evaluării 
severității poate fi extras folosind următoarea formulă: 

 

În acest fel, pentru ca operatorul să obțină rezultatul severității, ar trebui notate toate cele trei 
criterii. 

Sursă: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-12-
14_edps_guidelines_data_breach_en.pdf 

După notare și dacă sunt îndeplinite condițiile menționate mai sus, RPD este obligat să raporteze 
încălcarea către autoritatea de supraveghere (mai multe informații cu privire la acest subiect mai 
jos). 



 

 

Metodologia descrisă mai sus este una dintre cele disponibile. Organizația și RPD vor trebui să 
selecteze o metodologie și să o implementeze sistematic. 

Alte exemple de metodologii sunt: 

De la Biroul comisarului pentru informații (ICO - UK): https://ico.org.uk/for-organisations/report-a-
breach/pdb-assessment/  

 

De la Autoritatea pentru Protecția Datelor din Irlanda: 
https://www.dataprotection.ie/sites/default/files/uploads/2019-
10/Data%20Breach%20Notification_Practical%20Guidance_Oct19.pdf 
  



 

 

Notificarea unei încălcări a datelor 
 

GDPR, la articolul 33, cere o „Notificare cu privire la încălcarea datelor cu caracter personal către 
autoritatea de supraveghere” în următoarele circumstanțe: 

(1) În cazul unei încălcări a datelor cu caracter personal, operatorul informează fără întârziere 
nejustificată și, dacă este posibil, nu mai târziu de 72 de ore de la aflarea acesteia, notifică încălcarea 
datelor cu caracter personal autorității de supraveghere competente în conformitate cu articolul 55, 
cu excepția cazului în care este puțin probabil ca încălcarea datelor cu caracter personal să genereze 
un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice. În cazul în care notificarea către autoritatea 
de supraveghere nu se face în termen de 72 de ore, aceasta este însoțită de motive pentru 
întârziere. 

(2) Procesorul notifică operatorul fără întârzieri nejustificate după ce a luat cunoștință de o încălcare 
a datelor cu caracter personal. 

(3) Notificarea menționată la alineatul (1) trebuie cel puțin: 

(a) descrie natura încălcării datelor cu caracter personal, inclusiv, dacă este posibil, categoriile și 
numărul aproximativ de persoane vizate în cauză și categoriile și numărul aproximativ de înregistrări 
de date cu caracter personal în cauză; 

(b) comunică numele și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sau ale altui punct 
de contact de unde pot fi obținute mai multe informații; 

(c) descrie consecințele probabile ale încălcării datelor cu caracter personal; 

(d) descrie măsurile luate sau propuse de către operator pentru a aborda încălcarea datelor cu 
caracter personal, inclusiv, dacă este cazul, măsuri de atenuare a posibilelor sale efecte adverse. 

4. În cazul în care și în măsura în care nu este posibilă furnizarea informațiilor în același timp, 
informațiile pot fi furnizate în etape, fără întârzieri nejustificate. 

5. Operatorul documentează orice încălcare a datelor cu caracter personal, cuprinzând faptele 
referitoare la încălcarea datelor cu caracter personal, efectele acesteia și măsurile de remediere 
întreprinse. Documentația respectivă va permite autorității de supraveghere să verifice 
conformitatea cu prezentul articol. ” 

Fiecare autoritate de supraveghere a emis un șablon de document privind notificarea unei încălcări a 
datelor. 

Exemplul Agenției austriece pentru protecția datelor este oferit mai jos. După cum se vede din 
exemplul de mai jos, există o varietate de informații care ar trebui cunoscute și înregistrate de 
organizație cu privire la o încălcare a datelor. 



 

 

https://www.dsb.gv.at/documents/22758/1188945/Meldung+von+Verletzungen+des+Schutzes+per
sonenbezogener+Daten+gem%c3%a4%c3%9f+Art.+33+DSGVO+Notification + a + unei + date + 
personale + încălcare + (Art. + 33 + GDPR) +. pdf / 61fc399f-f77f-4b61-b994-e4db7a7656b5 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

Instrumentul de notificare a încălcării ENISA 
ENISA, în cooperare cu Oficiul Comisarului Federal pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației 
din Germania (APD german), a dezvoltat un instrument pentru notificarea încălcărilor datelor cu 
caracter personal. 



 

 

În special, scopul instrumentului este de a asigura completarea online și transmiterea unei notificări 
privind încălcarea datelor cu caracter personal de către operatorul de date către autoritatea 
competentă (DPA / NRA). Acoperă toate tipurile de încălcări ale datelor cu caracter personal și toate 
tipurile de sectoare de afaceri, publice sau private. 

Pe baza introducerii notificării, instrumentul oferă, de asemenea, autorității competente o evaluare 
a gravității încălcării. Evaluarea se bazează pe metodologia relevantă de evaluare a gravității 
încălcării datelor cu caracter personal dezvoltată de ENISA în cooperare cu APD-urile din Grecia și 
Germania. 

https://www.enisa.europa.eu/topics/data-protection/personal-data-breaches/data-breach-
notification-tool/folder_contents  
  



 

 

Lecția 5: Încălcări de date 
Unitatea 1: Introducere 
Unitatea 2: Definiții  
Întrebare 1.: 
Care dintre următoarele definiții corespunde termenului de încălcare? 

1. Un eveniment care pune în pericol efectiv sau potențial confidențialitatea, integritatea sau 
disponibilitatea unui sistem de informații sau a informațiilor pe care sistemul le procesează, 
le stochează sau le transmite sau care constituie o încălcare sau o amenințare iminentă de 
încălcare a politicilor de securitate, a procedurilor de securitate sau a politicilor de utilizare 
acceptabile 

2. datele cu caracter personal au fost modificate, corupte sau nu mai sunt complete 
3. datele pot exista în continuare, dar operatorul a pierdut controlul sau accesul la acestea sau 

nu le mai are în posesia sa. 
4. datele nu mai există sau nu mai există într-o formă care este de orice folos pentru operator 

 

Întrebare 2.: 
______________ de date cu caracter personal, este situația în care datele nu mai există sau nu mai 
există într-o formă care este de orice folos pentru operator. 

1. Corupţie 
2. Distrugere 
3. Constructie 
4. Perturbare 

 

Unitatea 3: Tipuri de încălcări ale datelor cu caracter personal 
Întrebare 3.: 
Asociați fiecare dintre tipurile de încălcări la descrierea lor corectă? 

„Încălcarea confidențialității” în cazul în care există o modificare neautorizată 
sau accidentală a datelor cu caracter personal. 

„Încălcarea integrității” în cazul în care există o pierdere accidentală 
sau neautorizată a accesului la sau distrugerea 
datelor cu caracter personal. 

„Încălcarea disponibilității” în cazul în care există o divulgare neautorizată 
sau accidentală sau acces la date cu caracter 
personal. 

 

Unitatea 4: Evaluarea impactului  
 

Unitatea 5: Notificarea unei încălcări a datelor 
Întrebare 4.: 
Care dintre următoarele este corect pe baza GDPR? 



 

 

1. În cazul unei încălcări a datelor cu caracter personal, operatorul informează fără întârziere 
nejustificată și, dacă este posibil, nu mai târziu de 72 de ore de la aflarea acesteia, notifică 
încălcarea datelor cu caracter personal autorității de supraveghere competente în 
conformitate cu articolul 55, cu excepția cazului în care este puțin probabil ca încălcarea 
datelor cu caracter personal să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor 
fizice. 

2. În cazul unei încălcări a datelor cu caracter personal, procesatorul trebuie, fără întârziere 
nejustificată și, după caz, nu mai târziu de 72 de ore după ce a luat cunoștință de aceasta, 
notifică încălcarea datelor cu caracter personal autorității de supraveghere competente în 
conformitate cu articolul 55, cu excepția cazului în care este puțin probabil ca încălcarea 
datelor cu caracter personal să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor 
fizice. 

3. În cazul unei încălcări a datelor cu caracter personal, operatorul notifică încălcarea datelor 
cu caracter personal, după 72 de ore de la încălcare, autorității de supraveghere competente 
în conformitate cu articolul 55, cu excepția cazului în care este puțin probabil ca încălcarea 
datelor cu caracter personal să ducă la un risc asupra drepturilor și libertățile persoanelor 
fizice. 

4. În cazul unei încălcări a datelor cu caracter personal, operatorul va informa fără întârziere 
nejustificată și, dacă este posibil, va notifica persoanele vizate cu privire la încălcare 

Întrebare 5.: 
În contextul unui spital, datele medicale critice despre pacienți nu sunt disponibile, de câteva ore 
deja. Care ar trebui să fie acțiunile RPD în ceea ce privește notificarea? 

1. acest lucru ar putea prezenta un risc pentru drepturile și libertățile indivizilor; de exemplu, 
operațiunile pot fi anulate, astfel încât autoritatea competentă ar trebui notificată 

2. nu este nevoie să anunțați pe nimeni, deoarece toți pacienții știu deja acest lucru 
3. acest lucru va fi, probabil, rezolvat înainte de fereastra de 72 de ore, deci nu este necesară 

nicio acțiune 
4. clienții spitalului trebuie să fie anunțați în termen de 72 de ore 
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Alte instrumente pentru RPD 
Există un număr mare de resurse în care se pot obține informații referitoare la starea actuală a 
atacurilor, incidentelor de securitate a informațiilor și încălcărilor de date private.  

În această secțiune, sunt prezentate unele dintre aceste surse. RPD nu este obligat să cunoască pe 
de rost niciuna dintre aceste informații, ci ar trebui să aibă mai degrabă o înțelegere de bază a 
peisajului, a tendințelor în ceea ce privește atacurile și amenințările, precum și alte resurse și 
capacități care ar putea fi utilizate dacă este necesar. 

Recursurile care s-ar putea dovedi utile pentru RPD se încadrează în următoarele categorii: 

 

Site-uri oficiale ale EDPB și ale autorităților relevante 
Comitetul european pentru protecția datelor 
Comitetul European pentru Protecția Datelor (EDPB) este un organism european independent, care 
contribuie la aplicarea consecventă a normelor de protecție a datelor în întreaga Uniune Europeană 
și promovează cooperarea între autoritățile UE pentru protecția datelor. 

EDPB este compus din reprezentanți ai autorităților naționale pentru protecția datelor și din 
Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD). Autoritățile de supraveghere ale statelor 
SEE ale AELS sunt, de asemenea, membre în ceea ce privește problemele legate de GDPR și fără 
drept de vot și fiind aleși ca președinți sau vicepreședinți. EDPB este stabilit de Regulamentul general 
privind protecția datelor (GDPR), și are sediul la Bruxelles. Comisia Europeană și - în ceea ce privește 
aspectele legate de GDPR - Autoritatea AELS de Supraveghere au dreptul de a participa la activitățile 
și reuniunile Consiliului fără drept de vot. 

 (Sursă: https://edpb.europa.eu/edpb_en) 

RPD poate fi informat prin intermediul acestui site web cu privire la următoarele: 

- GDPR: Ghiduri, recomandări, cele mai bune practici 
- Poliție și justiție: linii directoare, recomandări, cele mai bune practici 
- Constatări de consecvență 
- Pareri 
- Avizuri comune EDPB / AEPD 
- Decizii obligatorii 
- Înregistrați-vă pentru deciziile luate de autoritățile de supraveghere și instanțele 

judecătorești cu privire la aspectele tratate în mecanismul de coerență 
- Scrisori 
- Consultări publice 
- Instrumente de responsabilitate 
- Înregistrați-vă pentru codurile de conduită, modificările și extensiile 
- Registrul mecanismelor de certificare, sigiliilor și mărcilor 
- Registrul normelor corporative obligatorii aprobate 



 

 

Autoritățile de supraveghere 
Fiecare țară are o autoritate de supraveghere. Fiecare RPD ar trebui să consulte în mod sistematic 
site-ul web al autorității sale de supraveghere, pentru a vedea știri, decizii și alte informații. Mai 
mult, RPD poate fi necesar să consulte site-urile web ale altor autorități de supraveghere, în special 
atunci când este implicat în transferul internațional de date cu carawcter personal. 

 

CNIL (DPA franceză) are o pagină pe site-ul său web, cu legături către autoritățile de supraveghere 
din întreaga lume.  

 

https://www.cnil.fr/en/data-protection-around-the-world 

  



 

 

Rapoarte asupra peisajului amenințării actuale 
Următoarea secțiune conține câteva dintre rapoartele disponibile despre acest subiect. Lista nu este 
nicidecum inclusă sau completă. Dacă sunt necesare informații mai specifice, RPD ar trebui să poată 
căuta singur informațiile relevante. (Scopul acestei liste nu este comercial, ci informativ, iar 
proprietatea acestor publicații aparține proprietarului lor). 

ENISA: 
După cum sa menționat și mai sus, ENISA publică un raport anual privind amenințarea peisajului, 
care oferă o imagine de ansamblu asupra amenințărilor, împreună cu tendințele actuale și 
emergente. Se bazează pe date disponibile publicului și oferă o imagine independentă asupra 
amenințărilor observate, a agenților de amenințare și a tendințelor amenințărilor. Au fost analizate 
sute de rapoarte din industria securității, rețelele de excelență, organismele de standardizare și alte 
institute independente. 

(Sursă:https://www.enisa.europa.eu/topics/threat-risk-management/threats-and-trends/enisa-
threat-landscape) 

Symantec: 
Raportul privind amenințările de securitate pe internet din 2019 face o scufundare profundă în cele 
mai recente tendințe în atacurile de securitate cibernetică, inclusiv ransomware, formjacking și 
securitate în cloud. 

(Sursă: https://www.symantec.com/security-center/threat-report) 

PWC: 
Timp de 20 de ani, liderii s-au orientat către sondajul Global State of Information Security® (GSISS) al 
PwC ca resursă de încredere pentru a naviga peisajul de risc cibernetic. De-a lungul timpului, acel 
peisaj a evoluat pentru a fi mai puțin legat de securitatea informațiilor și mai mult despre 
gestionarea riscului digital. 

Pe măsură ce securitatea cibernetică, confidențialitatea și etica datelor devin din ce în ce mai 
interconectate, organizațiile au nevoie de un loc central în care să apeleze la sfaturi practice. Așadar, 
PwC a dezvoltat Digital Trusts Insights, o nouă platformă care explorează modul de construire a 
încrederii în disponibilitatea oamenilor, a proceselor și a tehnologiilor pentru a face față provocărilor 
de mâine. 

(Sursă: https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/cybersecurity/library/information-security-
survey.html) 

ORACLE și KPMG: 
Serviciile publice găzduite în cloud și livrate au devenit centrele de greutate pentru infrastructurile 
de tehnologie informațională ale multor organizații. Aplicațiile în cloud și serviciile de platformă au 
permis companiilor să se deplaseze mai repede ca oricând, intensificând dependența organizațională 
de disponibilitatea, integritatea și securitatea acestor servicii. Raportul Oracle și KPMG Cloud Threat 
de anul trecut a explorat cercetările de piață care au dezvăluit cum organizațiile se luptă să țină 
pasul cu viteza și amploarea la care afacerile lor utilizează serviciile cloud, creând un decalaj în 



 

 

materie de securitate în cloud. Un an mai târziu, este clar că caracterul critic al afacerii al serviciilor 
cloud a ridicat în mod substanțial miza securizării activelor cloud publice. Organizațiile IT 
funcționează cu un imperativ strategic pentru a aborda o multitudine de provocări de securitate 
cibernetică, atât vechi, cât și noi, 

(Sursă: https://www.oracle.com/fr/a/ocom/docs/dc/final-oracle-and-kpmg-cloud-threat-report-
2019.pdf)  

KPMG - Indexul tendințelor cibernetice: 
O privire rapidă asupra indexului Cyber Trends oferă o prezentare în timp real a știrilor, 
amenințărilor și incidentelor din întreaga lume. 

Cel mai recent bilet de știri oferă informații în timp real și linkuri directe către articole de știri privind 
incidentele de securitate a informațiilor, evoluțiile și amenințările din întreaga lume. 

Tendințe și amenințări ca două puncte de vedere separate, în care una se concentrează pe noi 
dezvoltări, iar cealaltă se concentrează pe evenimente care afectează industria. 

O cronologie cuprinzătoare a tendințelor pentru a vedea evoluția istorică a amenințărilor, 
incidentelor și tendințelor, permițându-vă să vedeți știrile care au fost în tendințe de-a lungul 
timpului. 

Activitatea Tendințe, permițându-vă să vedeți ce a provocat vârfuri în tendințe sau amenințări. 

(Sursă: https://cyber.kpmg.com/#threats/day/group:vzgomtbdhqzqnfsnkcrxn0rbojkgyvcd) 

Verizon: 
Raportul de investigații privind încălcarea datelor din 2019 se bazează pe analiza a 41.686 incidente 
de securitate, dintre care 2.013 au fost confirmate încălcări ale datelor. Vom arunca o privire asupra 
modului în care rezultatele se schimbă (sau nu) de-a lungul anilor, precum și a aprofundării peisajului 
general al amenințărilor și a actorilor, acțiunilor și activelor care sunt prezente în încălcări. De 
asemenea, sunt furnizate Windows în cele mai comune perechi de acțiuni de amenințare și active 
afectate. Acest lucru oferă cititorului încă un alt mijloc de a analiza încălcările și de a găsi puncte 
comune dincolo de modelele de clasificare a incidentelor pe care este posibil să le cunoașteți deja. 

(Sursă:https://enterprise.verizon.com/resources/reports/dbir/) 

Rapoarte privind amenzile impuse 
EDPB 
Comitetul European pentru Protecția Datelor menține un „registru pentru deciziile luate de 
autoritățile de supraveghere și instanțele judecătorești cu privire la aspectele tratate în mecanismul 
de coerență” la:https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/register-for-
decisions_en. 



 

 

 

Mecanismul de coerență este utilizat pentru a promova aplicarea consecventă a GDPR de către 
autoritățile europene de supraveghere: 

- Opinii: Avizele sunt emise cu privire la orice chestiune de aplicare generală a GDPR sau orice 
problemă care are efect în mai multe state membre. În plus, se emit avize cu privire la unele 
decizii luate de autoritățile europene de supraveghere, care au efecte transfrontaliere. 

- Decizii obligatorii: GDPR creează un sistem de soluționare a litigiilor, permițând EDPB să ia 
decizii obligatorii, în cazul în care diferite autorități de supraveghere au opinii diferite sau o 
autoritate națională nu urmează avizul EDPB cu privire la un proiect de decizie supus 
consultării. Deciziile obligatorii ale EDPB ar trebui respectate de autoritățile naționale de 
supraveghere atunci când iau deciziile lor. 

Urmărirea aplicării 
Acest site web conține o listă și o privire de ansamblu asupra amenzilor și sancțiunilor pe care 
autoritățile de protecție a datelor din UE le-au impus în temeiul Regulamentului general al UE privind 
protecția datelor (GDPR, DSGVO). Scopul nostru este să menținem această listă cât mai actualizată 
posibil. Deoarece nu toate amenzile sunt făcute publice, această listă nu poate fi desigur completă 
niciodată. 



 

 

 

(Sursă: https://www.enforcementtracker.com/?) 

 
 

  



 

 

Instrumente pentru a verifica dacă s-au scurs informații 
Am fost pwned? 
Unul dintre principalele scopuri ale acestui site bazat pe creatorul său este: 

„În primul rând, oferă în mod evident un serviciu publicului. Încălcările de date sunt extinse și mulți 
oameni nu apreciază amploarea sau frecvența cu care apar. Prin agregarea datelor aici, sper că nu 
numai că ajută victimele să afle compromisurile conturilor lor, ci și să evidențieze gravitatea 
riscurilor atacurilor online pe internetul de astăzi. ”  

https://haveibeenpwned.com/ 

Acest site web găzduiește o listă de site-uri cărora li s-au furat informațiile în ultimii ani. Oricine 
poate verifica parcurgând lista de site-uri web de acolo și, de asemenea, introducând adresa de e-
mail pentru a verifica dacă a fost compromisă. 

Alarma de încălcare 
„BreachAlarm este un serviciu care vă permite să verificați anonim dacă parola dvs. a fost postată 
online și să vă înscrieți pentru notificări prin e-mail cu privire la viitoarele hack-uri de parolă care vă 
afectează. 

Căutăm adâncimile internetului pentru a găsi liste de parole furate care au fost sparte sau 
compromise și identificăm adresele de e-mail ale utilizatorilor de care aparțin aceste parole. Păstrăm 
o bază de date cu acele adrese de e-mail, astfel încât să puteți verifica cu ușurință dacă adresa de e-
mail și parola dvs. au fost incluse în oricare dintre aceste încălcări. ” 

https://breachalarm.com/ 

DeHashed 
„DeHashed este un motor de căutare bazat pe baze de date create pentru analiștii de securitate, 
jurnaliștii, companiile de securitate și oamenii obișnuiți pentru a ajuta la securizarea conturilor și a 
oferi informații despre încălcările bazelor de date și scurgerile de cont. Protejați-vă înainte de a fi 
prea târziu, nu așteptați până când sunteți piratat. 

Sistemele noastre avansate vă permit să căutați adrese IP, e-mailuri, nume de utilizator, nume, 
numere de telefon, numere VIN, adrese; și ceea ce ne face și mai unici, vă permitem să inversați 
căutarea parolelor, hash-urilor și multe altele! ” 

https://www.dehashed.com/ 

  



 

 

Lecția 6: Alte instrumente pentru RPD 
Unitatea 1: Site-uri web oficiale ale EDPB și ale autorităților relevante 
Întrebare 1.: 
Ce informații NU v-ați aștepta să găsiți pe site-ul web EDPB? 

1. Amenzile impuse de autoritatea națională competentă 
2. Liniile directoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
3. Codurile de conduită și schemele de certificare aprobate 
4. Șabloane pentru implementarea conformității GDPR într-o organizație 

 

Unitatea 2: Rapoarte asupra peisajului amenințării actuale 
Unitatea 3: Rapoarte privind amenzile impuse 
Întrebare 2.: 
De ce monitorizarea amenzilor impuse ar fi benefică pentru un RPD? 

1. Să te bucuri de nenorocirea altora 
2. Să înțeleagă raționamentul deciziilor autorităților competente și măsura impactului 
3. Pentru a obține informații privilegiate despre alte organizații 
4. Să-l folosim ca un avantaj competitiv 

 
  



 

 

Unitatea 4: Instrumente pentru a verifica dacă s-au scurs informații 
 

Intrebarea 1: 
Care dintre următoarele sunt categorii speciale de date cu caracter personal? 

1. Opiniile politice 
2. Date biometrice în scopul identificării unice a unei persoane fizice 
3. numar de identificare 
4. Toate cele de mai sus 

 

Intrebarea 2: 
Într-o organizație, cine stabilește criteriile de acceptare a riscurilor? 

1. Responsabil cu securitatea informațiilor 
2. Management de top 
3. Manager IT 
4. Nu este necesar pentru a stabili criteriile de acceptare a riscurilor 

 

Întrebarea 3: 
Care dintre următoarele soluții antivirus nu sunt sigure? 

1. O soluție antivirus fără licență 
2. O soluție antivirus care este complet activată cu un software de crack 
3. O soluție antivirus complet licențiată 
4. O soluție antivirus freeware 

 

Întrebarea 4: 
Un __________ este un utilizator neautorizat care încearcă sau obține acces la un sistem de 
informații. 

1. Insider rău intenționat 
2. Hacker  
3. Joker 
4. Student 

 

Întrebarea 5: 
Care dintre următoarele este o infracțiune online în care hackerii vă țin ostatice datele, site-ul web, 
sistemele informatice sau alte informații sensibile până când le îndepliniți cererile de plată? 

1. Spionajul cibernetic 
2. Intimidarea cibernetică  
3. Extorcare cibernetică 
4. Poluarea cibernetică 

 



 

 

Întrebarea 6: 
Pierderea unui dispozitiv mobil criptat în siguranță, utilizat de operator și de personalul său, ar 
necesita o notificare către autoritatea de supraveghere? (Cheia de criptare rămâne în posesia sigură 
a operatorului și aceasta nu este singura copie a datelor cu caracter personal, atunci datele 
personale ar fi inaccesibile pentru un atacator.). 

1. Da, deoarece dispozitivul mobil conține date cu caracter personal. 
2. Nu, pentru că este puțin probabil ca încălcarea să genereze un risc pentru drepturile și 

libertățile persoanelor vizate în cauză. 
 

Întrebarea 7: 
În criptare _____, algoritmii de criptare folosesc aceeași cheie secretă pentru criptare și decriptare. 

1. Asimetrică 
2. Simetrică 
3. RSA 
4. Publică 

 

Întrebarea 8: 
Care dintre următoarele activități poate fi monitorizată de un DLP? 

1. Tipărirea documentelor 
2. Activități de rețea 
3. Utilizarea suporturilor amovibile 
4. Toate cele de mai sus 
 

Întrebarea 9: 
Dacă credeți că contul dvs. a fost compromis, cui trebuie să raportați incidentul? 

1. Coleg 
2. Nimeni 
3. Managerul tău 
4. Pentru persoana sau departamentul special conceput pentru acest rol (de exemplu, 

departamentul IT, managementul securității etc.) 
 

Întrebarea 10: 
Pentru a avea o parolă puternică ce fel de caractere ar trebui să folosim? 

1. Litere și Numere 
2. Caracterele speciale (de ex. @ # $% ^) 
3. Caracterele inferioare și superioare  
4. Toate cele de mai sus 

 
 


