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Anunt de angajare:

"Firma serioasa angajam hacker. 
Va rugam sa plasati CV-ul pe prima 

pagina de la Microsoft!"



Crezi ca em ail-ul tau 
este in siguranta ?



Crezi ca datele tale 
personale sunt 

siguranta in acest 
m om ent ?



Stii cine iti stocheaza 
datele personale ?



Politie, 
Adm inistratia Financiara,
Institutiile m edicale,
Com panii Financiare,
Institutii de invatam int
Retaileri (off-line si on-line
Social m edia
+ …



Cine nu are cont pe niciuna din paginile 
de internet de m ai jos  ? 

• Facebook,

• Twitter

• Pinterest

• Linkedin

• BestJobs

• Google

• Yahoo

• Vola

• Ebay 

• PayPal

• Online Banking

• Booking

• Linkedin

• Apple-ITunes

• Office365

• Vodafone – My Account, 
Orange, Telekom

• Trip Advisor

• +….



Despre contextul actual

• Top 5 tendinte in criminalitatea cibernetica
• Cresterea interconectivitatii si “comercializarea” 

criminalitatii cibernetice va determina o crestere a 
frecventei si severitatea incidentelor

• Legislatia internationala privind protectia datelor cu 
caracter personal, se  va innaspri la nivel global 

• Cresterea accelerata a riscului de estorcare,  inselaciune 
si santaj in domeniul Business Inteligence precum si a  
furtului de  Propietate  intelectuala

• Cresterea vulnerabilitatii in zona de control al sistemelor 
industriale

• Nu se intrevede in viitorul apropia niciun “silver bullet” 
capabil sa contracareze acest trend



Sources: 1World Bank (2013) 2Net Losses: Estimating the Global Cost of Cyber-Crime, CSIS/McAfee 3Allianz Global Corporate & Specialty



Potentiale scenarii  post atack cibernetic- 
incidente-

1. Pierderea de informatii critice,  cu 
caracter personal, ale clientilor

2. Pierderea de clienti / pierderea de 
business

3. Avarii ale propietatii
4. Furt (orice este marketabil)
5. Prejudicii de imagine- 
6. Efecte  juridice – amenzi, penalitati ale 

organelor abilitate
7. Pierderea secretelor comerciale si a 

datelor confidentiale
8. Impact asupra profitului companiei
9. Santaj
10.Contracte neonorate
11.Cresterea costurilor colaterale… etc 



Cateva exem ple de tentative de atac 
cibernetic… din ultim ile zile.











Cadrul legislativ actual 
• Norma care reglementeaza Protectia datelor cu 

caracter personal:
 Regulament (UE) 2016/679  privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu character personal și libera circulație a 
acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

Organismul care  controleaza si monitorizeaza  
respectarea normelor europene:

AUTORITATEA NAŢIONALĂ  DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII 
 DATELOR CU CARACTER  PERSONAL (ANSPDCP)



Dom eniul de aplicare

I. este direct aplicabil în toate statele membre UE

II. protejează drepturile tuturor persoanelor aflate pe teritoriul 
UE, indiferent de poziţionarea geografică a operatorului de 
date

III. extinde sfera de aplicare şi asupra operatorilor de date 
stabiliţi în afara UE, în măsura în care bunurile şi/sau 
serviciile acestora sunt adresate (şi) persoanelor aflate pe 
teritoriul UE;

IV. acești operatori de date vor trebui să respecte  regulile şi 
principiile stabilite de Regulament



Din 18 M ai 2018 aceasta Directiva este 
aplicabila si produce efecte…



Sa vedem  cum  arata intr-o form a foarte  
sim pla, schem atica, “scutul” care ar 

trebui sa va fereasca de  crim inalitatea 
cibernetica



Sistemul de Securitate informatica 
  - o varianta posibila ( locurile 1,2,3 pot fi pe 

pozitii diferite  )

Utilizatorii de 
calculatoare, tablete, 
laptopuri, telefoane.  

Echipamente hardware si 
solutii  tehnice de ultima ora 
…sau mai vechi...
 

Procese, reguli  si 
proceduri, cadrul 
legislativ national, 
compliance, DRP, … 
( Stiti pe cineva care  le 
stie sau respecta? )

Software- Solutii de 
protectie antivirusi, firewall, 
 anti spam, anti 
ransomware, anti ”de-
toate”

1

2

3

4



Care este veriga cea m ai slaba in 
protectia datelor im potriva crim inalitatii 

cibernetice ?

Factorul Uman !



De ce ?

Pentru ca oricat de solida pare o 
structura  de securitate inform atica si 

oricat de sofisticate sunt 
echipam entele pe care orice IT 

M anager si le doreste ,  om ul ram ane 
cea m ai slaba veriga si este fundatia 
pe care TREBUIE sa o consolidezi in 

prim ul rand



Care este ce m ai 
eficienta protectie a celei 

m ai slabe verigi … ?

Educatia !!



De ce este cea m ai 
eficienta?

-Costul per angajat este cel m ai m ic com parativ cu solutiile IT de 
ultim a ora 

- Cunoasterea este putere, sau scut, in fata crim inalitatii
 
- M odificarea com portam entului reduce riscul de vulnerabilizare 
a sistem ului im nform atic

- Peste 90%  din crim inalitatea cibernetica are efect pentru ca 
utilizatorii, colegii nostrii, nu respecta M INIM UM  de reguli 
privind securitatea inform atica  



Cel m ai im portant m otiv 
pentru care sa investesti in 

educatie…

O rice solutie IT, echipam ent de ultim a 
generatie , orice docum ent sem nat de 
angajati, nu te fereste de o clipa de 

neatentie !



Educatia este 
pe locul 3  ca 
si  factor de 
influenta in 

costul 
incidentelor 
de securitate



Ce va propunem …

1. Un program educational care acopera toate sursele 
de risc cibernetic  

2. Prezentat intr-un limbaj simplu si accesibil celor care 
nu sunt specialist in IT ( ne adresam strict celor din 
vanzari, marketing, financiar, contabilitate, HR  si nu 
numai)

3. Se vor detalia care sunt riscurile, unde apar si cum sa 
ne protejam 

4. Explica elementele esentiale  legate de  legislatia 
europeana aplicabila in protectia datelor cu caracter 
personal. 



Participarea la acest program  este 
optionala... Insa…  



… sa va inregistrati ca operatori de date cu 
caracter personal 
… sa va asigurati ca aceste inform atii pe care le 
stocati sunt in siguranta

(cati dintre angajati stiu ce im plica acest lucru  ? 
)

In perioada urmatoare este obligatoriu 



Si totusi, de ce este utila participarea la un 
program  educational… ?

Cu alte cuvinte, care sunt beneficiile unei 
investitii in educatia celor care opereaza cu 

aceste inform atii :



Accelereaza conștientizarea 
angajaților cu privire la 

responsabilitatea pe care care o 
au legat de securitatea 

organizațională.



Promoveaza si explica principiile 
de securitate pentru care 

angajații sunt responsabili, in 
conformitate cu normele in 

vigoare, dar si guvernanta de 
Securitate, BCP si DR din 

interiorul companiei.



Accentueaza sensibilizarea 
angajaților vis-avis de 

amenințările la care organizația 
este vulnerabilă.



Ii deprinde pe utilizatori   cum să 
aplice principiile de securitate in 
executarea sarcinilor de zi cu zi



Scade riscul pierderii informatiilor 
confidentiale  , a distrugerii 
echipamenteor si protejeaza 

patrimoniul companiei pe care o 
reprezinta angajatul 



Nu in ultimul rand, insa un foarte 
important aspect, protejeaza 

patrimoniul si afacerea celui care 
investeste in educarea angajatilor 

lui



Faceti-le viata cat m ai grea 
crim inalilor cibernetici, nu fiti o 

tinta usoara !

prim ul curs in D ATA de m arti 30 M ai 2017 

http://www.isfin.ro/cursuri/protectia-informatiilor-si-a-
datelor-cu-caracter-confidential 



Daca aveti intrebari …



VA M ULTUM ESC !
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