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Managementul riscurilor în IT



Activitățile desfășurate pe linia 

combaterii criminalității informatice

Informații

Colectare

Verificare

Analizare

Păstrare

Protejare

Diseminare



Activitățile defășurate au ca scop 

identificarea:

Structurii organizațiilor suspecte

Datele utilizate în rețeaua de internet 

Locația membrilor organizațiilor

Adresele de IP

Conturi bancare sau MTCN-urile folosite 
pentru retragerea banilor

Alte date care pot fi folosite la probarea 
activităților de criminalitate informatică



Rata creșterii utilizatorilor de internet în România

(sursa: www.internetworldstats.com)

Anul Utilizatori de 

internet

Populația %

2000 800,000 22,217,700 3.6

2004 4,000,000 21,377,426 18.7 

2006 4,940,000 21,154,226 23.4 

2007 5,062,500 21,154,226 23.9 

2010 7,786,700 21,959,278 35.5 

2011 8.578.484 21.904.551 39.2

2012 9,642,383 21,848,504 44.1
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Infracțiuni identificate

Statistici referitoare la criminalitatea

informatică
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Cauze soluţionate în 2013

ce au avut ca obiect 

criminalitatea informatică

35%



Cauzele care au generat evoluția

cybercrime

I
• Metodele facile de păstrare a anonimatului

II
• Dificultatea identificării victimelor, în special atunci când cele 

mai multe sunt cetăţeni străini

III

• Simplitatea comiterii fraudei informatice, fiind necesar un 
minim de cunoştinţe pentru publicarea unui anunţ, realizarea 
sau postarea unui site, cumpărarea unui domeniu de internet

IV
• Activitate extrem de profitabilă



V

• Inexistenţa unor programe eficiente de educare a 
cetăţenilor, pentru ca aceştia să fie capabili, să identifice şi să se 
autoprotejeze de eventuale încercări de fraudă

VI
• Lipsa plângerii victimelor infracţiunilor informatice

VII
• Lipsa măsurilor minime de securitate și protecție a 

calculatoarelor personale

VIII
• Cooperarea insuficientă sau ineficientă cu mediul privat, precum 

și barierele organizaţional-culturale

Cauzele care au generat evoluția

cybercrime



 În majoritate cazurilor, infracţiunile de criminalitate informatică sunt 

comise de grupări infracţionale organizate.

 Cele mai multe infracţiuni identificate şi soluţionate au fost fraudele 

prin cărţi de credit şi frauda informatică (Scamming) prin postarea de 

licitaţii fictive cu vânzare de produse

electronice, autoturisme, ambarcațiuni și utilaje agricole,  pe site-uri

de profil din străinătate.

Moduri de operare



Anunțuri



Anunțuri



Anunț Fictiv Site de escrow



Acte false:



Furtul de identitate 

Odată cu dezvoltarea cererilor de asigurare electronice

„on-line”, „furtul de identitate” a proliferat considerabil în ultimii 2-3 
ani. Nu este neobişnuită falsificarea paşapoartelor, a permiselor de 

conducere şi a facturilor la utilităţi.



Acte false create de infractori
care atestă autenticitatea firmei de escrow



 Alt tip de fraudă informatică a fost realizată prin postare, pe 

site-uri specializate, de anunțuri de închiriere de 

apartamente situate în  zone turistice din 

Spania, Franța, Germania și Belgia.



Anunțuri fictive cu închiriere



Grupările de criminalitate 

informatică

Din punctul de vedere al părţilor implicate în

procesul de fraudă, în cadrul licitaţiilor frauduloase

clasice erau implicate doar două persoane: 

cumpărătorul (victima) şi vânzătorul bunului fictiv



În prezent s-a ajuns la grupări infracţionale

formate din zeci de persoane cu roluri bine

definite.



Sarcinilor membrilor grupărilor de

criminalitate informatică:

1. Programatorii.

Dezvoltă programe de calculator pentru a comite infracțiunile

informatice sau creează paginile web false.

2. Escrocii:

Cunosc foarte bine o limbă străină și sunt cei care creează și aplică

diferite scheme de inginerie socială, cum ar fi phishing-ul și spam-

ul.

3. Vânzătorii:

Răspund mesajelor victimelor, postează licitații false și creează

adrese de e-mail false și închiriază domeniile pentru site-urile de

escrow.



4. Managerii:

Se ocupă de întocmirea actelor false, recrutarea săgeților, cărora

le pot închiria locuințe într-o altă țară, și plata acestora în funcție

de activitățile desfășurate.

5. Săgețile:

Cu ajutorul actelor false puse la dispoziție de manageri, deschid

conturi bancare, și retrag banii victimelor de la punctele de tranfer

de bani. Aceștia nu au nicio pregătire de specialitate și

acționează în schimbul unui comision mic.

6. Liderii:

Sunt, de obicei, oameni fără abilități tehnice, dar care au un cazier

judiciar, infractori ce au găsit un nou mod, mai sigur, pentru a

obține bani.

Sarcinile membrilor grupărilor de

criminalitate informatică:



Arii de securitate
Securitatea serverelor/stațiilor de lucru

Securitatea perimetrului rețelei

Securitatea comunicației în rețea

Securitatea aplicațiilor

Securitatea datelor

Soluții pentru managementul patch-urilor

90% dintre breșele de securitate sunt datorate:

 Instalării/configurării necorespunzătoare a 

sistemelor

Nerespectarea unor proceduri de utilizare și 

administrare a sistemului(uneori chiar inexistente)



Topul amenințărilor de securitate în 

anul 2014

Mobile malware

BYOD – Bring Your Own Device

Windows XP – sistem de operare depășit

Data privacy in the cloud

IoT – Internet of things



Recomandări

 Protecția infrastructurilor cibernetice din domeniul

asigurărilor prin înființarea unei structuri de tip

CERT

 Managementul riscurilor - cunoaștere potențiale

amenințări - ierarhizare a amenințărilor – priorități –

realocări ale resurselor

 Asigurarea securității rețelei – minimalizare riscuri

de securitate – sisteme IT mai sigure



Recomandări

 Introducerea de obiective și puncte de control –

prin implementarea unui sistem informatic de tip

COBIT (Control Objectives for Information and

Related Technology)

 Accesarea sistemelor informatice din domeniul

asigurărilor exclusiv pe bază de user și parolă

individualizate – identificarea imediată a fraudelor

 Limitarea accesului utilizatorilor în raport de

atribuții

 Implementarea unui sistem de monitorizare și

răspuns la accesul neautorizat în platformele de

lucru ale asiguratorilor



Programe utile
recomandate de CERT-RO

Aplicații detectare intruziuni

OOSIM

OSSEC

SNORT

Scaner de porturi

Angry Ip Scanner

Net Scan

NMAP

Server proxy

Paros Proxy



Programe utile

Aplicații criptare

Pretty Good Privacy – GnuPG

True Cript

Testare web-server

Apache Benchmark

Scanere de vulnerabilități

NESSUS

Open VAS

Monitorizare trafic

Wireshark



House searches
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