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SUMAR 

VirtualBank este o bancă universală de top pe piața românească, oferind o gamă completă 

de produse și servicii de calitate superioarăpersoanelor fizice, IMM-urilor și corporațiilor 

mari, prin multiple canale de distribuție: unități bancare (peste 800 în toată țara), rețele de 

ATM și EPOS, phone-banking, mobile banking și internet banking. 

Compania SecuriX Technology a fost însărcinată să conducă un proces de evaluare a 

riscurilor pentru infrastructura IT cu scopul certificării și acreditării VirtualBank. Acest 

raport de evaluare a riscurilor adresează modul de utilizare a resurselor pentru a elimina 

și/sau a gestiona vulnerabilitățile exploatabile de amenințări interne sau externe 

VirtualBank. Încheierea cu succes a procesului de certificare și acreditare se va 
concretiza într-o declarație formală de Autorizare de Operare pentru VirtualBank. 

Raportul de evaluare a riscurilor pentru VirtualBank a fost realizat în concordanță cu 

medotodologia descrisă în publicația 800-30 a Institutului Național de Standarde și 

Tehnologii (NIST): Risk Management Guide for Information Technology Systems. 

Metodologia folosită pentru a formula acest raport de evaluare a riscurilor este pur 

calitativă și nu a fost realizată nicio încercare de a determina cantitativ pierderile anuale 

estimate, proiecțiile de cost ale bunurilor sau randamentul costurilor recomandărilor de 
implementare a securității. 

Raportul de evaluare a riscurilor pentru VirtualBank a identificat TODO vulnerabilități în 

zonele de securitate a sistemelor tehnice. Vulnerabilitățile reprezintă zone parțial sau 

neprotejate ale unui sistem ce pot fi exploatate de un anumit tip sau grup de amenințări. 

Vulnerabilitățile pot fi diminuate TODO măsuri de protecție. Măsurile de protecție 

reprezintă facilități de securitate și control care, în momentul în care sunt incluse in 

mediul tehnologiei informației reduc riscurile asociate de operare la niveluri usor 

administrabile. TODO vulnerabilități au fost evaluate ca având impact mic, TODO 

vulnerabilități au fost evaluate ca având impact mediu și TODO vulnerabilități au fost 
evaluate ca având impact mare. 

Încadrarea globală a sistemelor de securitate pentru VirtualBank a fost evaluată ca fiind 

medie, conform FIPS (Federal Information Processing Standards) 199. 

Tabelul următor oferă o vedere de ansamblu asupra vulnerabilităților si măsurilor 

recomandate pentru VirtualBank. Vulnerabilitările sunt listate pe baza nivelului de risc 

asociat. 

Matricea de risc pentru Virtual Bank 

Vulnerabilitate Nivel de risc (mic, 

mediu, mare) 

Măsuri recomandate 

V-1. Low S-1.  

V-2.  Moderate S-2.  

În cazul în care măsurile recomandate în acest raport al analizei de risc nu sunt 

implementate, rezultatul poate consta în modificarea sau distrugerea datelor, pierderea 
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informațiilor confidențiale ale companiei și ale clienților săi sau denial of service pentru 
utilizatorii care necesită acces la informații . 
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1 INTRODUCERE 

1.1 Scop 

Scopul acestei analize de risc este de a evalua conformitatea securității infrastructurii IT a 

VirtualBank. Raportul de față oferă o analiză calitativă structrată a mediului operațional. 

Raportul adresează confidențialitatea, amenințările interne și externe, vulnerabilitățile, 

riscurile și măsurile de prevenire. Raportul cuprinde recomandări pentru metode de 

prevenire optime din punctul de vedere al costului pentru a reduce efectul 
vulnerabilitățior asociate. 

1.2 Acoperire 

Cuprinsul acestui raport de evaluare riscurilor include gradul de utilizare a resurselor si a 

modalităților de control (deja implementate sau în stadiul de proiect) create cu scopul de 

a gestiona vulnerabilitățile exploatabile de către amenințările interne sau externe 

VirtualBank. În cazul în care aceste vulnerabilități ar fi exploatate, ele ar rezulta în: 

- pierderi neautorizate de date 

- modificări neautorizate asupra sistemului, a datelor stocate sau a ambelor 

- denial of service (DoS), acces la date confidențiale sau ambele, pentru utilizatorii 
neautorizați 

Acest raportul de evaluare a riscurilor evaluează confidențialitatea (protejarea împotriva 

furnizării neautorizate a datelor interne ale companiei), integritatea (protejarea împotriva 

modificării neautorizate a informațiilor) și disponibilitatea (pierderea accesului la 

sisteme). Măsurile de securitate recomandate vor permite staff-ului de management să 

evalueze o serie de decizii care, odata implementate, vor adresa problemele de securitate 
identificate. 

2 ABORDAREA EVALUĂRII RISCURILOR 

Această metodologie de evaluare a riscurilor respectă abordarea și recomandările descrise 

în NIST SP 800-30, Risk Management Guide for Information Technology Systems.  

Aria de aplicabilitate a raportului este largă și evaluează vulnerabilitățile de securitate ce 
afectează confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea serviciilor băncii.  

Metodologia adresează următoarele arii: 

 Management:Funcția de management a sistemului de securitate IT și managementul 

abordării metodelor de reducere a riscurilor. 

 Operațional:Metode de securitate concentrate în special pe mecanismele 
implementate și executate de persoane inerne sau externe companiei. 

 Technic:Securitatea la nivel hardware și software implementată în moduri 

automatizate 
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2.1 Procesul de evaluare a riscurilor 

Această secțiune detaliază procesul de evaluare a riscurilor. Procesul este împărțit în trei 

faze: pre-evaluare, evaluare si post-evaluare. 

Procesul de evaluare este complet repetabil și se recomandă reefectuarea periodică a 

analizei de riscuri în special în situații de schimbări majore, ca: 

- extinderea sau restructurarea infrastructurii IT 

- adoptarea de tehnologii noi sau înlocuirea unora vechi 

- modificări software majore, upgrade-uri, update-uri 

- apariția unor incidente nedorite, eventual ce nu au putut fi preconizate cu 

informațiile disponibile înainte de incident 

2.1.1 Faza I – Pre-evaluare 

Pasul 1: Definirea naturii analizei de risc 

Raportul de analiză de risc oferă o viziune independentă asupra vulnerabilităților de 

securitate ale VirtualBank, analizează și evaluează întreaga arie a domeniului riscurilor 

de securitate. Evaluarea cuprinde identificarea evenimentelor nedorite și clasificarea lor 

din punctul de vedere al severității efectelor preconizate și ale probabilităților de apariție. 

Pasul 2: Colectarea datelor 

Faza inițială de colectare a datelor se concetrează asupra interacțiunilor cu personalul 

companiei si o parte din clienții săi, la nivel de interviu. De asemenea, în această fază se 

evaluează și se clasifică documentația deja existentă, inclusiv documentația disponibilă 

de la audit-urile de securitate precedente, dacă există. În plus, dacă este posibil, se vor 

evalua în mod automat și documentele tehnice care descriu măsurile de securitate deja 

implementate. 

2.1.2 Faza II – Evaluare 

Pasul1: Analiza documentelor 

Faza de evaluare din procesul de analiza a riscurilor este inițiată de analiza documentației 

furnizate de membrii echipei de administrare a sistemelor VirtualBank. Interviurile 

detaliate cu angajații VirtualBank au permis completarea chestionarelor oferite și 

identificarea unor amenințări specifice. 

Pasul2: Caracterizarea sistemului 

La acest pas, analistul de securitate a identificat zona de acoperire a sistemului IT, 

împreuna cu resursele ce îl constituie, gradul sau de conectivitate internă și cu exteriorul, 

tipul de conexiuni prin care acesta comunică cu exteriorul și orice alte elemente necesare 

pentru a descrie sistemul. Dependențele cu alte sisteme partenere au fost evaluate. Gradul 

de confidențialitate al datelor din sistem a fost evaluat în ultima secțiune a caracterizării. 

Pasul3: Identificarea amenințărilor 

Echipa de evaluare a riscurilor a folosit NIST SP 800-30 ca bază pentru identificarea 

amenințărilor. De asemenea, în cursul procesului de intervievare, a identificat si o serie 
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de amenințări extrem de probabile (deși încă neconfirmate) localizabile până la nivel de 

sistem. 

Pasul4: Identificarea vulnerabilităților 

In this step, the risk assessment team developed a list of system vulnerabilities (flaws or 

weaknesses) that could be exploited by the potential threat vectors.  The NIST SP 800-53, 

Revision 2, Security Baseline Worksheet (Appendix B of the Risk Assessment Report) 

documents vulnerabilities extracted from interviews and documents, and lists them by 

category. 

Pasul5: Determinarea riscurilor 

La acest pas, echipa de evaluare a riscurilor a determinat gradul de risc al sistemului. In 

unele cazuri, mai multe vulnerabilități combinate creează un singur risc. In alte cazuri, o 

singura vulnerabilitate creează un risc unic si specific. Determinarea riscului pentru un 

anumit tip de amenințare a fost exprimată în funcție de următorii factori: 

 Determinarea probabilității:Următorii factori majori au fost luați în vedere la 

calculul probabilității ca o potențială vulnerabilitate să fie exploatată în contextul 

amenințării corespunzătoare: 

 Motivația din spatele sursei amenințării și capabilitatea sa 

 Natura vulnerabilității 

 Existență și eficiența măsurilor curente de control al riscurilor 

Următorul tabel definește gradele de probabilitate determinate: 

Determinarea probabilității 

Nivel Definirea probabilităților 

Major Sursa amenințării este extrem de motivată și suficient de capabilă. De 

asemenea, sistemele de control ce ar trebui să evite exploatarea 

vulnerabilității sunt ineficiente și insuficiente. 

Moderat Sursa amenințării este motivată și suficient de capabilă, dar sistemele de 

control instalate reușesc într-o măsură suficientă să minimizeze efectul 

exploatării vulnerabilității. 

Minor Sursa amenințării nu este motivată și nici nu area capabilitatea necesară 

pentru a exploata vulnerabilitatea, iar sistemele de control instalate pot 

preveni sau cel putin împiedica suficient de mult exploatarea vulnerabilității. 

 Analiza impactului:Reprezintă următorul pas major în măsurarea impactului advers 

ce rezultă din exploatarea cu succes a unei vulnerabilități. Impactul nedorit al unui 

eveniment de penetrare a sistemului de securitate poate fi descris ca o degradare sau 

o combinație a oricăruia dintre următoarele obiective de securitate: 

 Pierderea confidențialității – Impactul publicării neautorizate a informațiilor 

confidențiale 
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 Pierderea integrității – Impactul coruperii sau invalidării sistemului sau datelor  

prin permiterea schimbărilor neautorizate de a fi efectuate asupra datelor sau 

sistemului. De asemenea, pierderea integrității poate avea ca rezultat și 

introducerea în interiorul bazelor de date ale companiei de date false, acestea 

putând cu greu fi identificate ulterior. 

 Pierderea disponibilității – Impactul asupra eficienței funcționalității sistemului și 

operativității sale. 

Coeficientul de impact 

Magnitudinea 

impactului 

Descrierea impactului 

Majoră Exploatarea vulnerabilității (1) poate rezulta în pierderi de mare valoare 

a bunurilor sau resurselor; (2) poate afecta în mod negativ misiunea, 

interesul sau reputația companiei; sau (3) poate rezulta in efecte fizice 

nedorite asupa angajaților (moarte, rănire, incapacitare fizică sau 

mentală). 

Moderată Exploatarea vulnerabilității (1) poate rezulta în pierderi recuperabile a 

bunurilor sau resurselor; (2) poate afecta în mod negativ misiunea, 

interesul sau reputația companiei; sau (3) poate rezulta in efecte fizice 

nedorite asupa angajaților. 

Minoră Exploatarea vulnerabilității (1) poate rezulta în pierderi nesemnificative 

a bunurilor sau resurselor; (2) poate afecta în mică măsură negativ 

misiunea, interesul sau reputația companiei. 

 Determinarea riscului:Următorii factori au fost folosiți pentru a estima nivelul de 

risk al sistemelor IT: 

 Probabilitatea ca o anumită sursă de amenințare să încerce să exploateze o 

anumită vulnerabilitate. 

 Magnitudinea impactului în cazul în care sursa unei amenințări reușește cu succes 

să exploateze vulnerabilitatea. 

 Natura și gradul de optimizare și eficacitate al sistemelor de securitate deja 

existente pentru a reduce sau a elimina riscul. 

 

Următorul tabel oferă o definire sumară a nivelurilor de risc. Aceste niveluri reprezintă 

gradul de risc la care un sistem IT, o companie sau o procedură pote fi expusă în cazul în 

care o vulnerabilitate anume este exploatată. 
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Definirea nivelurilor de risc 

Nivel  Descrierea nivelului de risc 

Major Există o nevoie stringentă de măsuri corectoare. Un sistem deja existent 

poate continua să opereze, dar un plan urmat de o actiune majoră de 

securizare trebuie puse în practică cât mai curând posibil. 

Moderat Măsurile corectoare și planul de securizare trebuie dezvoltate într-o perioada 

rezonabilă de timp. 

Minor Managementul companiei trebuie să decidă dacă aceste acțiuni corectoare 

sunt necesare sau riscul este acceptabil în forma sa actuală. 

 

Pasul6: Recomandările pentru reducerea riscurilor 

În cadrul acestui  pas al procesului, metode ce pot fi implementate pentru a reduce sau a 

elimina complet riscurile identificate, corespunzătoare modului de funcționare al 

companiei, au fost oferite. Scopul soluțiilor oferite este de a reduce nivelul de risc asupra 

sistemului IT și datelor sale la un nivel acceptabil. Echipa de evaluare a riscurilor a luat 

în considerare următorii factori înainte de a recomanda soluții alternative pentru a 

minimiza sau a elimina riscurile identificate: 

 Gradul de confidențialitate al datelor și al sistemului 

 Eficiența soluțiilor recomandate 

 Legea în vigoare 

 Politica organizației 

 Impactul asupra operativității angajaților și firmei, în general 

 Siguranța și stabilitatea 

Aceste recomandări au fost rezultatul unui proces de evaluare a riscurilor și oferă bazele 

prin care managementul poate evalua și prioritiza metodele de control a riscurilor. 

2.1.3 Faza III – Post-evaluare 

Step 1: Minimizarea riscurilor 

Din cauză că, de cele mai multe ori, eliminarea completă a riscurilor reprezintă o opțiune 

nepractică din punctul de vedere al desfășurării operațiunilor specifice firmei 

VirtualBank, managementul trebuie să evalueze recomandările de securitate, să 

determine nivelul acceptabil de risc rezidual și să implementeze soluțiile finale. 

Step 2: Monitorizarea ulterioară 

Implementarea soluțiilor de securitate va trebui monitorizată îndeaproape de către 

experții tehnici ai companiei, sub autorizarea managementului. Aceștia trebuie să 
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stabilească deadline-uri pentru implementarea fiecărei etape și intervale de test ce asigura 

buna funcționare a acestor soluții. 
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3 CARACTERIZAREA SISTEMULUI 

3.1 Administratorii de sistem și entitățile ce oferă autorizarea 

Scopul următorului tabel este de a rezuma persoanele responsabile pentru modificările 

asupra sistemului IT din cadrul VirtualBank Romania. 

 

 Reprezentat business Reprezentant securitate 
Autoritatea ce oferă 

autorizarea 

Nume Liviu Maria Horea Costică management 

Funcție General Manager Chief Technology 

Officer 

management 

Adresă Brailei, 185, Bl. B2, 

Ap. 51, București 

Navelor, 8, București management 

Telefon +4 0722 990132 +4 0745 226554 management 

E-mail mliviu@virtualbank.ro chorea@virtualbank.ro management 

3.2 Descrierea funcțională 

Sediul central al VirtualBank funcționează ca un nod central de rețea pentru toate 

celelalte sucursale, pentru traficul interbancar, traficul de tranzacții cu POS-urile și ATM-

urile din țară și pentru accesul securizat la internetul public și la extranetul băncilor 
partenere. 

Rețeaua este construită într-o schemă ce asigură redundanța atât la nivel de legătură cât și 

la nivel de echipament. Accesul la internet se face, de asemenea, prin legături redundante. 

VirtualBank beneficiază prin providerii de internet de conexiuni MPLS VPN ce asigură 

trafic securizat între sediul central și celelalte sucursale. De asemenea, sediul central 

ofera un concentrator de legături pentru conexiuni overlay VPN ce asigură conexiuni 
securizate temporare pentru utilizatorii aflați la distanță și partenerii de afaceri.  

Rețeaua VirtualBank trebuie sa ofere servicii 24/24 în special datorită tranzacțiilor de tip 

internet banking sau POS ce pot avea loc la orice oră. De asemenea, serverele companiei 

trebuie să asigure confidențialitatea clienților săi și o segregare completă între privilegiile 

diferitelor poziții pe care le dețin angajații săi. Banca trebuie să evite scurgerea de 
informații și atacurile asupra rețelei ce pot incapacita serverele și cauza denial of service. 

Pentru buna desfășurare a activității companiei, accesul la serverele de aplicații interne și 

la rețeaua de stocare de date (SAN) trebuie asigurat non-stop și securizat atât împotriva 
atacurilor cu scop destructiv cât și a pierderii/furtului de informații. 
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3.3 Servicii 

Rețeaua VirtualBank este reprezentată de un sistem global de tip client/server, în care 

toate serviciile și aplicațiile interne sunt centrate într-un datacenter aflat în proximitatea 

serdiului central. Toate celelalte sucursale folosesc rețeaua MPLS VPN pentru a accesa 

datele și aplicațiile din datacenter. Una dintre cele mai importante priorități pentru 
VirtualBank este asigurarea conectivității între toat sucursalele sale și sediul central. 

3.3.1 Servicii interne și externe 

Principalele servicii prezente în sediul central și disponibile intern companiei și extern 

clienților (în funcție de natura serviciului) sunt: 

- E-mail - Serverul de e-mail ruleaza Microsoft Exchange Server 2003 pe un server 
HP Proliant DL380G7 

- Aplicație internă de banking – realizează tranzacțiile, confirmă plățile, menține 

conexiunile cu celelalte bănci 

- Aplicație externă de banking – procesează cererile clienților de la ATM-uri și 
Internet banking, le validează și le trimite mai departe aplicației interne de banking. 

- Backup – o rețea SAN dedicată are ca scop realizarea de backup-uri la perioade 

predefinite de timp (zilnice, saptamânale, lunare). Backup-ul zilnic reprezintă 
momentan majoritatea volumului de trafic din companie. 

- SQL – Aplicațiile de banking folosesc o bază de date SQL pentru stocarea datelor 

clienților și a istoricului tranzacțiilor. Baza SQL beneficiază de backup-uri zilnice. 

- Remote-access VPN – Angajații beneficiază de acces la rețeaua companiei prin 
conexiuni securizate VPN. Nu exista o separare între privilegiile acestor utilizatori. 

- Storage – Stocarea documentelor, arhivelor, copiilor de rezervă, contractelor, 

faxurilor, etc se face pe o rețea SAN dedicată aflată în același datacenter. Acest SAN 
beneficiază de backup-uri lunare. 

- Web server – Site-ul companiei, precum și toate informațiile disponibile prin acest 

site sunt stocate sau accesate prin serverul web din datacenter. 

- Application server – Aplicațiile interne ale băncii sunt rulate pe un server Citrix din 
interiorul datacenterului. 

- Network management – Serviciul SNMP este activ si rulează pe toate echipamentele, 

dar nu există momentan un sistem centralizat de analiză și raportare SNMP. 

- Syslog – Există un syslog server ce analizează log-urile echipamentelor de rețea și 

ale serverelor, dar nu există un mecanism de analiză coerentă și raportare a acestor 

loguri. 

- Wireless – In toate sediile VirtualBank există o rețea wireless ce oferă prin 

autentificare acces diferențiat la internet (pentru guests) sau la internet și serviciile 

interne ale companiei (pentru angajați). 
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Figura 1.  Topologia rețelei VirtualBank 

Mai jos este descrisă diagrama simplificată a rețelei din HQ, din care ar trebui sa reiasă în 

primul rănd separarea clară a funcțiilor țn module dedicate, precum și ierarhizarea 

modulelor de datacenter și acces la Internet. 
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Tabelul de mai jos listează caracterizează componentele rețelei VirtualBank: 

Componentele la nivel de server ale VirtualBank 

Host Name Locație Stare Adresa IP Platformă Software Comentarii 

webserv-int-1 HQ Operațional 10.12.1.1/30 Linux 

Slackware 
Apache 2.0 Web server intern 

webserv-ext-2 HQ Operațional 188.12.9.129/29 Linux 

Slackware 
Apache 2.0 Web server extern (site-

ul public, autentificarea 

pentru Internet banking) 

hq-fw1 HQ Operațional 188.12.9.130/29 Cisco IOS 12.3 Firewall și access 

internet 

hq-fw2 HQ Operațional 18812.9.131/29 Cisco IOS 12.3 Firewall și acces 

internet 

wan-fw1 HQ Operațional 10.2.1.10/20 Cisco IOS 12.3 Firewall & VPN 

wan-fw2 HQ Operațional 10.2.1.20/20 Cisco IOS 12.3 Firewall & VPN 

core-hq1 HQ Operațional 10.1.1.99/24 Cisco IOS 12.2 Switch layer 3 core 

core-hq2 HQ Operațional 10.1.1.199/24 Cisco IOS 12.2 Switch layer 3 core 

wan-rem-x Sucursale Operațional 188.12.1.x/24 Cisco IOS 12.3 Routere de WAN, 

realizează tunelul 

MPLS VPN, câte unul 

pentru fiecare sucursală 

mailserv-hq-1 HQ Operational 10.0.0.120 

 

Windows 

Server 2003 
Windows Server 2003 + 

Exchange Server 2003 

Server e-mail intern 
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3.4 Elementele scanate 

Echipamentele verificate au fost: 

 Switch-urile centrale 

 Switch-urile din centrul de date 

 Switch-urile de acces 

 Routerele externe 

 Un router WAN de la o sucursală aleasă aleator 

 

Analiza s-a bazat pe următoarele elemente: 

 Inspecția fizică 

 Analiza diagramelor logice ale rețelei 

 Verificarea configurației echipamentelor 

 Interviuri cu personalul din departamentul tehnic 

 Debugging și analiza log-urilor 

 

Referințele folosite au fost: 

 Arhitectura standard dezvoltată de Cisco (www.cisco.com.go/srnd) 

 Documentația standard Cisco (www.cisco.com/univercd) 

 Practicile de securitate recomandate de NIST (checklists.nist.gov) 

3.5 Utilizatorii de sistem 

Rețeaua VirtualBank acomodează atât utilizatori interni (angajați și clienți) cât și 

utilizatori externi. 

Utilizatorii sistemului VirtualBank 
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Categorie utilizator Nivel de acces Număr 

(estimat) 

Management Nivel complet de acces citire, acces restricționat la 

scriere la informațiile companiei si conturile 

proprii. 

4 

Vânzări Drepturi de citire la documentele interne ale 

companiei și la informațiile publice. Fără drepturi 

de scriere în baza de date. Pot emite cereri spre 

management pentru acordarea de drepturi 
temporare. 

30 

Suport tehnic Drepturi depline pentru administrarea tuturor 

echipamentelor si software-ului. Trebuie să poată 

dovedi prin acordul managementului orice 

modificare survenită în rețea, la nivelul oricărui 

sistem. 

10 

Operatori Drepturi de citire depline, drepturi de scriere 

limitate la drepturile asignate prin aplicația de 
banking intern. 

100 

Clienți Drepturi de citire și de scriere doar asupra 

conturilor proprii. 

13000 

Non-clienți Drepturi de citire asupra informațiilor publice, fără 

drepturi de scriere. 

? 

Parteneri Drepturi de citire asupra informațiilor proprii, 

conform alocării aplicațiilor și drepturilor de acces 

la bazele de date din datacenter. Drepturi de scriere 

în propriile aplicații. 

15 

 

3.6 Confidențialitatea informațiilor 

Această secțiune oferă o descriere a tipurilor de date deținute și prelucrate de către 

VirtualBank și o analiză a gradului de confidențialitate al lor. Aceste metrici oferă o 

măsură pentru valoarea globală a sistemului informatic și este unul dintre factorii majori 

ce sunt luați în considerare în evaluarea riscurilor unei companii. 

FIPS 199 definește trei nivele potențiale de impact (minor, moderat și major) pentru 

fiecare dintre obiectivele de securitate (confidențialitate, integritate și disponibilitate). 

Nivelurile de impact se concetrează asupra magnitudinii unui potențiale breșe de 

securitate ce poate duce la pierderea confidențialității, integrității sau disponibilității. 

FIPS suportă faptul că un sistem informatic poate deține mai mult de un singur fel de date 

(informații financiare, informații personale, informații istorice, etc), fiecare dintre acestea 

fiind supuse unei încadrări în categorii de securitate, în funcție de valoarea lor. 



VirtualBank – Raport al analizei de risc IT           Ultima actualizare: 15/01/2011 

 17 

3.6.1 Tipuri de informații 

Categoriile de informație ale unui sistem informatic care procesează, stochează sau 

transmite multiple tipuri de informații ar trebui să reprezinte cel puțin nivelul cel mai 

înalt de impact ce a fost determinat pentru fiecare tip de informație. 

Tipuri de informații 

Tip informație 
Confidențialitate Integritate Disponibilitate 

Conturi clienți Majoră Majoră Majoră 

Tranzacții Majoră Majoră Moderată 

Contracte clienți Majoră Majoră Minoră 

Informații 

financiare interne 

Majoră Majoră Majoră 

Informații publice Minoră Moderată Minoră 

Arhivă documente Moderată Moderată Moderată 

Forecast-uri și 

analize financiare 

Majoră Moderată Minoră 

E-mail-uri angajați Majoră Majoră Moderată 

Informații partajate 

de parteneri 

Majoră Majoră Moderată 

3.6.2 Gradul de sensibilitate al datelor 

Definirea confidențialității, integrității și disponibilității 

Obiectivul de 

securitate 

Minor Moderat Major 

Confidențialitate 

Păstrarea restricțiilor 
autorizate asupra 
accesului la informații și 
la publicarea sa, inclusiv 
modalități de protejare a 
identității personale și 
informațiilor proprietare. 

Expunerea neautorizată a 
informații este de așteptat 
să aibă un efect advers 
limitat aspra funcționării 
companiei, bunurilor sau 
angajaților săi. 

Expunerea neautorizată a 
informații este de așteptat 
să aibă un efect advers 
considerabil aspra 
funcționării companiei, 
bunurilor sau angajaților 

săi. 

Expunerea neautorizată a 
informații este de așteptat să 
aibă un efect advers 
catastrofal aspra funcționării 
companiei, bunurilor sau 
angajaților săi. 

Integritate 

Protecția împotriva 
modificărilor 
neautorizate a 
informatiilor, distrugerea 

Modificarea sau 
distrugerea informațiilor 
este de așteptat să aibă un 
efect advers limitat asupra 
funcționării companiei, 

Modificarea sau 
distrugerea informațiilor 
este de așteptat să aibă un 
efect advers considerabil 
asupra funcționării 

Modificarea sau distrugerea 
informațiilor este de așteptat 
să aibă un efect advers 
catastrofal asupra funcționării 
companiei, bunurilor și 



VirtualBank – Raport al analizei de risc IT           Ultima actualizare: 15/01/2011 

 18 

lor, inclusiv 
imposibilitatea de 
repudiere și autenticitate. 

bunurilor și angajaților săi. companiei, bunurilor și 
angajaților săi. 

angajaților săi. 

Disponibilitate 

Asigurarea accesului în 

condiții de siguranță și 
livrarea la timp a 
informațiilor. 

Întreruperea accesului la 
informațiile sau la 
serviciile unui sistem poate 
avea un efect advers limitat 
asupra bunei funcționări a 
companiei, bunurilor și 
angajaților săi. 

Întreruperea accesului la 
informațiile sau la 
serviciile unui sistem poate 
avea un efect advers 
considerabil asupra bunei 
funcționări a companiei, 
bunurilor și angajaților săi. 

Întreruperea accesului la 
informațiile sau la serviciile 
unui sistem poate avea un 
efect advers catastrofal asupra 
bunei funcționări a companiei, 
bunurilor și angajaților săi. 

3.6.3 Cerințele de protecție 

Atât informatii cât și sistemele informatice au cicluri de viață distincte. Este importantă 

evaluarea gradului necesar de confidențialitate al informațiilor, măsura în care acestora 

trebuie să li se asigure integritatea și gradul la care serviciile companiei ce furnizează 

aceste date trebuie să fie disponibile o perioadă cât mai lungă de timp. Confidențialitatea 

se concentrează asupra impactului pierderilor de date către personalul neautorizat. 

Integritatea adresează impactul preconizat în cazul modificării sau distrugerii datelor. 

Disponibilitatea se referă la impactul pe care lipsa temporară a unui serviciu furnizat îl 

are asupra companiei. 

3.6.4 Concluzii ale evaluării tipurilor de date 

 Confidențialitate:VirtualBank deține informații confidențiale ce pot identifica 

clienții și partenerii săi. Aceste date necesită protecție împotriva publicării 

neautorizate. Dacă informațiile deținute de VirtualBank ar fi oferite publicului larg, 

această acțiune ar putea rezulta într-o pierdere a credibilității companiei și a unui 

număr considerabil de clienți. În consecință, dezvăluirea de informații confidențiale 

poate avea un efect sever asupra bunei funcționări a companiei. Măsurile de protecție 

împotriva acestui tip de risc au o importanță majoră. 

 Integritate:VirtualBank deține și procesează informațiile financiare a mii de clienți. 

Deoarece bunul mers al băncii depinde de corectitudinea acestor date și 

corespondența absolută între datele stocate și realitate, modificarea neautorizată a 

acestor rezultate se preconizează a avea un efect negativ major. De asemenea, 

măsurile de protecție împotriva acestui tip de risc au o importanță majoră. 

 Disponibilitate:Dacă serviciile VirtualBank nu ar fi disponibile chiar și pentru o 

perioadă scurtă de timp (câteva ore), efectul ar fi imediat iar impactul negativ asupra 

imaginii și stabilității companiei ar avea de suferit în momentele imediat următoare. 

De aceea, acest tip de risc prezintă o importanță majoră, la fel și implementarea 

metodelor de evitare a acestui tip de risc. 
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4 RAPORT AL AMENINȚĂRILOR 

4.1 Sumar 

NIST SP 800-30 descrie identificarea punctuală a amenințării, sursa amenințări și 

acțiunea necesară pentru a fi folosite în procesul de evaluare. Următoarele itemuri descriu 
aceste noțiuni: 

 Amenințare – Potențialul pentru o anumită sursă de amenințare de a exploata cu 

succes o anumită vulnerabilitate.(O vulnerabilitate reprezintă o slăbiciune ce poate fi 

exploatată involuntar sau intenționat) 

 Sursa amenințării – Orice circumstanță sau eveniment cu potențialul de a cauza 

daune sistemului IT. Sursele cele mai comune de amenințări sunt naturale, umane 

sau de mediu. 

 Acțiunea amenințării– Metoda prin intermediul căreia un atac poate să decurcă cu 

succes. 

4.2 Vectori de amenințare pentru companie 

 Fenomene naturale. Cutremure, ploaie, vânt, gheață, etc., ce amenință 

infrastructura, sistemele, personalul, bunurile si funcționarea companiei. 

 Accidente de mediu. Foc, scurgeri chimice si nucleare, evenimente biologice, 

instabilitate structuralăce amenință infrastructura, sistemele, personalul, bunurile si 

funcționarea companiei. Pot apărea ca rezultat al fenomenelor naturale, defecțiuni ale 

echipamentelor de control al mediului, erori umane și/sau acte de violență sau 

vandalism. 

 Defecțiuni indirecte.Defecțiunea unui sistem sau a unui serviciu ce se află în afra 

controlului direct al băncii și care afectează în mod negativ capacitatea acesteia de a 

funcționa. Exemplele pot include erori ale utilajelor, erori ale unor terțe persoane sau 

companii, desființarea unor posturi cu responsabilități de securitate. 

 Defecțiuni de sistem.Defectarea unui calculator, dispozitiv, aplicație, serviciu de 

comunicare de date sau a unui sistem de menținere a condițiilor de mediu care 

afecteaza activitatea băncii. Exemplele pot include erori hardware, erori software și 

coruperea datelor. 

 Acte de violență și/sau vandalism. Atacurile fizice sau amenințarea atacurilor la 

nivel național, regional sau local ce afectează în mod direct funcționarea serviciilor 

băncii și performanța angajaților săi. 

 Erori si omisiuni. Acțiunile accidentale sau insuficient informate ale personalului 

(de regula intern, al băncii) ce rezultă în efecte nedorite asupra sistemelor și/sau 

expunerea de date confidențiale. 

 Atacuri interne.Acțiuni pentru care sunt responsabili angajații interni ai companiei, 

cu scopul de a afecta într-un mod negativ ceilalți angajați, datele si confidențialitatea 

lor sau bunurile materiale. Exemplele pot include compromiterea sistemelor, 
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escalarea privilegiilor, sniffing, spargerea parolelor, denial of service si social 

engineering. 

 Abuzuri interne și acte neautorizate. Actele din interior, ilegale, 

necorespunzătoare și ilegale, ce cauzează blocaje în activitatea companiei. Deși 

aceste acțiuni sunt intenționate, de regulă resursele IT sunt folosite ca o unealtă în 

desfășurarea abuzurilor și sunt rareori în sine ținta lor. Exemplele pot include 

partajarea de informații aflate sub legea copyright-ului, invadarea intimității 

personale a altor angajați, folosirea resurselor IT pentru hărțuire și ignorarea 

politicilor de securitate. 

 Atacuri externe. Acțiuni conduse de terțe persoane sau grupuri, cu scopul de afecta 

bunul mers al companiei, angajații săi, sistemele sale de securitate sau credibilitatea 

companiei. Exemplele pot include compromiterea sistemelor de calcul, obținerea 

conturilor de utilizator, spargerea parolelor, denial of service si social engineering. 

 Sisteme autonome și programe dăunătoare. Acțiuni automate ce sunt conduse de 

către programe sau sisteme străine infiltrare în rețeaua companiei, ce au drept scop 

distrugerea sau furtul de informații. Exemplele pot include virusuri, vieri și programe 

de inteligență artificială pentru controlul unor alte sisteme. 

 Intruziuni fizice și furturi. Compromiterea perimetrului companei și furtul 

resurselor (date, tipărituri, laptopuri, chei de acces, parole, etc) ce pot rezulta în 

efecte destructive directe sau indirecte asupra companiei. 

 Acțiuni juridice și administrative. Acțiuni efectuate de către forțele de ordine, 

administrative sau alte terțe entități, ca rezultat al actelor ilegale efectuate sau 

permise de angajații companiei. Exemplele pot include amenzi și alte pedepse 

penale. 
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5 AUTENTIFICAREA ȘI AUTORIZAREA UTILIZATORILOR CA 
MĂSURĂ DE SECURITATE 

5.1 Sumar 

NIST SP 800-63 descrie categoriile daunelor: 

 Inconveniențe, efecte negative asupra statutului sau reputației 

 Pierderi financiare  

 Efecte negative asupra intereselor publice 

 Publicarea neautorizată a informațiilor confidențiale 

 Afectarea siguranței personale 

 Incălcarea codului civil sau penal 

Nivelele de siguranță al tranzacțiilor electronice sunt determinate prin evaluarea 

impactului potențial al fiecăreia dintre categoriile de mai sus folosind valorile potențiale 

de impact descrise in FIPS 199, ―Standards for Security Categorization of Federal 

Information and Information Systems.‖ Cele trei valori potențiale de impact sunt: 

 Impact minor 

 Impact moderat 

 Impact major 

Următoare secțiune defineste impactul potențial pentru fiecare categorie. Notă: dacă 

erorile de autentificare nu cauzează consecințe cuantifiabile pentru o categorie, se 

consideră că nu există impact. 

5.2 Determinarea impactului potențial al erorilor de autentificare 

5.2.1 Impactul potențial pentru inconveniențe, efecte negative asupra 
statutului sau reputației 

 Minor —în cazul cel mai defavorabil, limitate la inconveniențe de termen scurt, 

deranjamente sau ușoara afectare a imaginii publice. 

 Moderat —în cazul cel mai defavorabil, limitate la inconveniențe considerabile, de 

termen lung, deranjamente și afectarea dificil de reparat a imaginii publice. 

 Major — inconveniențe majore de termen lung, ce cauzeaza afectarea ireversibila a 

reputației și imaginii publice (situație rezervată pentru cazurile cu efecte extrem de 

severe și care afectează o masă mare de indifvizi). 

5.2.2 Impactul potențial asupra pierderilor financiare 

 Minor —încazul cel mai defavorabil, pierderi financiare nesemnificative și 

inconsecvente, dar irecuperabile. 

 Moderat —în cazul cel mai defavorabil, pierderi financiare semnificative, 

irecuperabile.  
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 Major —pierderi catastrofale și irecuperabile finanaciare, ce pot duce la 

falimentarea companiei. 

5.2.3 Efecte negative asupra intereselor publice 

 Minor —în cazul cel mai defavorabil, un efect avers limitat asupra bunei funcționări 

a companiei, bunurilor sale și a intereselor publice. Exemple de efecte adverse 

limitate: (i) degradarea capacității de a urmări misiunea companiei până în punctul în 

care compania este capabilă de a-și relua funcțiile sale primare eventual cu o 

eficiență puțin redusă sau (ii) efecte negative minore asupra bunurilor 

organizaționale sau intereselor publice. 

 Moderat —în cazul cel mai defavorabil, un efect avers considerabil asupra bunei 

funcționări a companiei, bunurilor sale și a intereselor publice. Exemple de efecte 

adverse: (i) degradarea capacității de a urmări misiunea companiei cu efecte 

permanente de degradare aeficienței și credibilității (ii) efecte negative considerabile 

asupra bunurilor organizaționale sau intereselor publice. 

 Major —efecte adverse catastrofale asupra bunurilor companiei sau intereselor 

publice. Exemple de efecte catastrofale: (1) degradarea completă a capabilității de a 

urmări misiunea companiei până la punctul în care compania nu va mai putea activa 

în domeniul său de activitate sau (ii) efecte negative majore asupra bunurilor 

organizatiei și intereselor sale publice. 

5.2.4 Impactul potențial al publicării neautorizate a informațiilor 
confidențiale 

 Minor —în cazul cel mai defavorabil, scurgerea limitată a informațiilor 

confidențiale ale personalului sau a informațiilor comerciale către terțe entități 

neautorizate, rezultând într-o pierdere de confidențialitate cu un impact minor, 

conform definiției din FIPS PUB 199.  

 Moderat —în cazul cel mai defavorabil, scurgerea considerabilă a informațiilor 

confidențiale ale personalului sau a informațiilor comerciale către terțe entități 

neautorizate, rezultând într-o pierdere de confidențialitate cu un impact moderat, 

conform definiției din FIPS PUB 199. 

 Major – în cazul cel mai defavorabil, scurgerea majoră a informațiilor confidențiale 

ale personalului sau a informațiilor comerciale către terțe entități neautorizate, 

rezultând într-o pierdere de confidențialitate cu un impact catastrofal, conform 

definiției din FIPS PUB 199. 

5.2.5 Impactul potențial asupra securității personale 

 Minor —în cazul cel mai defavorabil, răni minore ce nu necesită tratament medical.  

 Moderat —în cazul cel mai defavorabil, un risc moderat de răni minore sau risc 

limitat de rănire ce necesită tratement medical.  

 Major —un risc major de rănire sau moarte.  
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5.2.6 Impactul potențial al încălcării codului civil sau penal 

 Minor —în cazul cel mai defavorabil, o încălcare a legii ce nu este, în mod normal, 

supusă intervenției forțelor de ordine. 

 Moderat —în cazul cel mai defavorabil, o încălcare a legii ce poate fi supusă 

intervenției forțelor de ordine. 

 Major —o încălcare a legii ce necesită intervenția specială din partea forțelor de 

ordine 

5.3 Analiza autentificării utilizatorilor 

1:Accesul VPN nu respectă normele de securitate din punctul de vedere 

al asignării drepturilor corespunzătoare nivelului de acces 

Vector de atac Probabilitate Impact Risc 

Inconveniențe, efecte negative asupra 

statutului sau reputației 
Minor Major Moderat 

Pierderi financiare  Minor Moderat Minor 

Efecte negative asupra intereselor 

publice 
Moderat Moderat Moderat 

Publicarea neautorizată a informațiilor 

confidențiale 
Major Major Major 

Afectarea siguranței personale Minor Minor Minor 

Incălcarea codului civil sau penal Moderat Minor Moderat 

Nivelul global de risc  Moderat 

 

2: Posibilitatea escaladării privilegiilor din partea utilizatorilor ce nu 

dețin drepturi de administrare. 

Vector de atac Probabilitate Impact Risc 

Inconveniențe, efecte negative asupra 

statutului sau reputației 
Moderat Major Major 

Pierderi financiare  Moderat Major Major 

Efecte negative asupra intereselor 

publice 
Moderat Moderat Moderat 
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Publicarea neautorizată a informațiilor 

confidențiale 
Major Major Major 

Afectarea siguranței personale Minor Minor Minor 

Incălcarea codului civil sau penal Major Major Major 

Nivelul global de risc  Major 
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6 SUMAR 

Următorul tabel oferă o viziune de ansamblu asupra vulnerabilităților identificate: 
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Baza de date a 
clienților 

Hacking 

Acces direct la 
internet, configurare 

defectuoasă a 
firewall-urilor 

C + I 2 4 8 
Configurații incomplete 

pe firewall-uri, politici de 
acces interne 

3 24 

12 

 Baza de date nu ar trebui să fie 
accesibilă direct din internet 

Degradarea 
informațiilor 
din baza de 

date 

Informații corupte I + D 1 4 4 Backup-uri periodice 2 8 

 Baza de date ar trebui să fie 
implementată într-un model 

distribuit, minimizând astfel riscul 
coruperii datelor 

Social 
engineering 

Angajații pot oferi 
acces altor persoane 
împotriva politicilor 

companiei 

C 1 4 1 Politica companiei 4 4 
 Politica companiei trebuie 

menținută la zi și implementată 
împreună cu măsurile punitive. 

Server aplicații 
interne 

Hacking 

VulnerabilitățI 
cunoscute în 

versiunile actuale ce 
permit execuția 

codului cu drepturi 
administrative 

C + I + 
D 

2 3 6 

Network security 
controls; system security 

controls; data security 
controls 

1 6 8.6 
 Serverele de web si aplicații 

trebuie actualizate 
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Pierderea 
conectivității 

Lipsa redundanței la 
nivel de server de 

aplicații 
D 1 4 4 Inexistent 1 4 

Fără redundanță, o defecțiune a 
serverului cauzează imposibilitatea 

utilizării aplicațiilor de pe el 

Social 
engineering 

Lipsa conștientizării 
pericolului 

C 1 4 4 
Politicile companiei, 
sisteme de control și 

supraveghere 
4 16 

Orice entitate la care angajații 
interni au acces poate deveni o 
țintă pentru social engineering  

 
Catastrofe 
naturale 

Nu există o schemă 
de disaster recovery; 
întregul datacenter 

se află într-o singură 
locație 

I + D 1 4 4 Inexistent 1 4 

6.6 

Distrugerile cauzate de factori 
externi pot fi evitate doar prin 

asigurarea redudantei datelor în 
cel puțin doua locații diferite. 

SAN 

Sniffing 

Accesul la fișierele 
din SAN, deși 

autentificat, se face 
necriptat, iar datele 
pot fi interceptate în 

tranzit 

C 1 3 3 
Autentificarea 
utilizatorilor ce 

accesează SAN-ul 
4 12 

Interceptarea traficului din zona 
SAN se face dificil, dar e posibil. 

Pierderea 
conectivității 

pentru 
branch-uri 

Imposibilitaea 
desfășurării 

activității pentru 
branch-uri în cazul în 
care legăturile spre 

SAN devin 
nefuncționale 

D 1 4 4 
Legături redundante 

pentru unele branch-uri 
1 4 

Accesul la SAN reprezintă o 
condiție pentru funcționarea 

tuturor sucursalelor. 

Server e-mail 

Spam  

Filtrul antispam nu 
folosește o bază de 
date actualizată și 

adaptivă 

I + D 3 1 3 Filtru antispam 1 3 

15 

Baza de date antispam trebuie 
actualizată periodic. Există soluții 
open-source publice ce pot realiza 

acest lucru, dacă costurile 
reprezintă o problemă. 

Flooding 

Nu există o metodă 
de blacklisting a 

senderilor în cazul 
unui flood. 

D 3 3 9 Inexistent 3 27 

Serverul de e-mail trebuie sa 
analizeze frecvența mesajelor și a 
expeditorilor pentru a filtra flood-

urile. 
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Server web 
extern 

Hacking, 
dobândirea 

de acces 
neautorizat 

Vulnerabilităti în 
versiunea curentă a 

serverului  

 C + I + 
D 

 2 4  8  Inexistent  4 32 

  
16.6  

  

 Serverele web trebuie actualizate 
cu cele mai noi update-uri de 
securitate și/sau izolate într-o 

rețea DMZ. 

Denial of 
service 

Lipsa unui mecanism 
de protecție anti-

DoS  
C   2 4 8  Inexistent 2  16 

 Serverul web nu filtrează cererile 
ce vin cu o frecvență 

asemănătoare ce se potrivește 
amprentei unui flood. 

Pierderea 
conectivitătii 

 Lipsa redundanței la 
nivel de server de 

aplicații 
I + D  1 2 2  Inexistent  1 2 

 Există un singur server web pentru 
public – defecarea acestuia 

cauzează imposibilitatea clienților 
de a accsa site-urile companiei. 

Configurație 
infrastructură 
LAN și WAN 

Furturi de 
date 

O serie de aplicații 
interne transmit 

datele nesecurizat  
 C 3 2 6  Inexistent  4 24 

13.2 

Datele interne sunt disponibile 
prin sniffing și altor departamente 

cărora nu le sunt destinate.  

Pierderea 
configurațiilor 
echipamentel

or 

 Nu există o 
aplicație, un serviciu 

sau cel puțin o 
politică internă de 

backup a 
configurațiilor 

echipamentelor 

 D 1 2 2 
 Backup doar pentru 

date, nu și pentru 
configurații 

2  4 

 Configurațiile trebuie păstrate și 
actualizate la fiecare modificare 

pentru a nu cauza o situație în care 
întreaga rețea trebuie 

reconfigurată și resecurizată. 

Scurgerea de 
informații 

între 
departamente 

Rețeaua internă nu 
este separată în 

VLAN-uri, ceea ce 
face ca toate 

sistemele din rețea 
să aiba acces direct 

unele la altele. 

C + I 3 4 12 Inexistent 4 48 

Separarea între VLAN-uri, cel puțin 
la nivel de departament, 

reprezintă o condiție de bază 
pentru securizarea rețelei. 

Pierderea 
conexiunii 

spre serverele 
de 

autentificare 
și DHCP; 

Serverele DHCP si de 
autentificare nu sunt 

redundante 
D 1 3 3 

Inexistent, dar serverele 
au adrese IP statice 

1 3 

Serverele pot funcționa în lipsa 
serverelor de autentificare și 

DHCP, dar stațiile utilizatorilor nu 
vor mai putea folosi serviciile din 

rețea. 
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imposibilitate
a autentificării 
utilizatorilor 

Atacuri 
asupra 

serviciilor 
inutile 

Multe echipamente 
de rețea rulează în 
mod implicit o serie 

de servicii ce nu sunt 
folosite și expun 

vulnerabilități 
suplimentare 

C 2 1 2 
Servici de impact foarte 

scăzut. 
3 6 

O mulțime de servicii sunt active în 
mod implicit pe majoritatea 
echipamentelor de rețea, ce 

consumă resurse software și pot 
expune vulnerabilități nedorite. 

Atacuri fizice 
asupra 

linkurilor 

Cablarea este 
structurată dar nu 
este protejată sub 

nicio formă de 
atacurile fizice 

I + D 1 4 4 Cablare structurată 1 4 
Legăturile de rețea nu sunt 

protejate. 

Atacuri fizice 
asupra 

echipamentel
or 

Accesul în 
datacenter este slab 

securizat; odată 
ajuns în interior se 

dobândește acces la 
toate 

echipamentele  

 I + D 1 4 4  Cablare structurată  1 4 
 Accesul în datacenter e slab 

securizat. 

Informații 
legate de 
network 

management 

Dezvăluirea 
topologiei 

rețelei interne 

CDP activ pe toate 
porturile, inclusiv 

cele de acces – orice 
calculator conectat 

la rețea poate 
descoperi structura 

rețelei 

C 1 1 1 Inexistent 3 3 

19.5 

CDP este activ pe toate porturile 
echipamentelor Cisco în mod 
implicit și transmite detalii ale 

echipamentelor din rețea. 

Atacuri de 
recunoaștere 

SNMPv1 
implementat – 

string-uri clear-text 
ușor de ghicit 

C + I + 
D 

3 3 9 
Autentificare clear-text 

SNMPv1 
4 36 

SNMPv1 și v2c trimit community 
string-un în text clar. 
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Sisteme de 
operare 
angajați 

Furt de date, 
sniffing 

 Angajații pot rula 
atacuri man-in-the-
middle în interiorul 
companiei și primi 

informații 
confidențiale 

 C + D 1 3 3  Inexistent 4  12 

22.6 

 Dispozitivele de rețea nu sunt 
configurate să recunoască astfel 

de atacuri interne. 

Virusi 

Politica companiei 
nu impune 

actualizarea 
antivirușilor instalați 

pe calculatoarele 
angajaților 

C + I 4 3 12 
Antiviruși, dar fără 
politică de update 

2 24 
Antivirușii neactualizați creează 

breșe de securitate. 

Sabotaj 

Angajații pot 
descărca oricând 

toate datele 
companiei la care au 
acces – volumul de 
trafic nu cauzează 

alerte  

C + D  2 4 8 Inexistent   4 32 

 Trebuie să existe alerte pentru a 
evidenția utilizatorii care încearcă 
să extragă un volum prea mare de 

informații din baza de date a 
băncii. 

Acces guest 

Atacuri de 
recunoaștere 

Accesul la nivel de 
guest permite 

descoperirea rețelei 
interne și scanarea 

de porturi 

C  4 4 16  Inexistent  4 64 

35 

 ICMP-ul trebuie, în general, 
blocat, în afara cazurilor în care 

este folosit cu scopuri 
administrative sau pentru path 

MTU discovery. 

Denial of 
service 

 Utilizatorii 
autentificați ca 

guests pot realiza un 
Denial of Service 

direct din rețeaua 
companiei 

 D 3 4 12 
 Rețeaua wireless guest 
permite doar un volum 

limitat de trafic 
2  24 

 Atacul trebuie restricționat la 
rețeaua guest. 

Trafic 
supraîncărcat 

Semnalul rețelei 
guest se întinde în 

clădirile din 
împrejurimi, oferind 

acces la Internet 
oricărui utilizator 

D 4 2 8 
 Rețeaua wireless guest 
permite doar un volum 

limitat de trafic 
2 16 

Semnalul access point-urilor poate 
fi configurat la valoarea optimă 

pentru a acoperi doar zona 
necesară din interiorul firmei. 
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Sniffing 

 În lipsa VLAN-urilor, 
cei ce sunt 

autentificați ca 
guest pot realiza 

atacuri man-in-the-
middle pentru a 
obține informații 

confidențiale 

C + D  3 4 12 Inexistent   3 36 
 Echipamentele de rețea nu sunt 
configurate pentru a recunoaște 

astfel de atacuri. 

Firewall-uri 
internet 

Trafic intern 
ilegal și 

dăunător 

Traficul angajaților 
nu este analizat 
pentru a se filtra 

conținutul 
neadecvat, ilegal și 

dăunător. 

I + D 4 3 12 Inexistent 3 36 

42 

Traficul care iese din rețeaua 
locală trebuie inspectat, pornind 

de la URL filtering, scanarea 
atasamentelor, blocarea serviciilor 

de webmai, chat, etc. 

Pierderi de 
date prin 

webmail, file 
sharing, etc 

Nu există sisteme de 
protecție împotriva 
furtului de date prin 
internet direct de pe 

calculatoarele 
angajaților 

C 4 4 16 Inexistent 3 48 

Tot traficul trebuie scanat înainte 
de a părăsi rețeaua. Traficul criptat 

trebuie blocat sau interceptat cu 
certificate proprii pentru a fi 

verificat împotriva transmiterii de 
informații confidențiale. 

VPN 

Intruziuni în 
rețeaua 

internă prin 
VPN 

Acces nediferențiat 
al utilizatorilor prin 
VPN – toți au acces 
la rețeaua internă 

C 2 3 6 
Autentificarea 

utilizatorilor prin VPN 
2 12 12 

Conturile de acces VPN trebuie 
împărțite în grupuri care să 

corespundă drepturilor de acces 
ale utilizatorilor din sediul central 

Terminale 
angajați 

Pierderea de 
date prin 

stick-uri USB, 
CD-uri, DVD-

uri 

 Nu există sisteme 
de protecție 

împotriva furtului de 
date prin stick-uri 
USB sau discuri. 

C  3 3 9  Inexistent  4 36 36 

 Stațiile angajaților pot fi 
configurate să nu permită acces 

utilizatorilor fără drepturi de 
administrare la periferice de tipul 

USB sau CD/DVD. 


