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“Într-o eră a globalizării, ameninţările îndepărtate pot constitui o
ameninţare în aceeaşi măsură cu cele apropiate…”

(Strategia Europeană de Securitate)

“Putem ignora realitatea, dar nu putem ignora consecințele ignorării realității.”
(Ayn Rand)



Protejarea unui obiectiv încadrat în categoria infrastructurilor criticeProtejarea unui obiectiv încadrat în categoria infrastructurilor critice”Protecție” înseamnă orice activitate care are drept scop asigurarea funcționalității, acontinuității și a integrității infrastructurilor critice pentru a descuraja, diminua șineutraliza o amenințare, un risc sau un punct vulnerabil.Obiectivul care se încadrează în categoria infrastructurilor critice necesită instalareaurmătoarelor sisteme:



Spaţiul cibernetic se caracterizează prin lipsa frontierelor, dinamism şianonimat, generând deopotrivă oportunităţi de dezvoltare a societăţii informaţionalebazate pe cunoaştere, dar şi riscuri la adresa funcţionării acesteia -la nivelindividual, statal şi chiar cu manifestare transfrontalieră.Buna guvernanţă cibernetică reprezintă o activitate complexă, multilaterală şi multi-nivel.
Se fundamentează pe 5 piloni principali:

• cadru legislativ flexibil – esenţialpentru managementul provocărilor lanivel cibernetic;
• instrumente tehnice robuste – însuportul sistemelor de avertizaretimpurie, contracarare şi rezilienţă;
• structură organizaţională adaptabilă–esenţială pentru maximizareaeficienţei conlucrării dintre actoriidirect interesaţi;
• dezvoltare continuă;
• cooperare internaţională.
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Asigurarea securității cibernetice a rețelelorAsigurarea securității cibernetice a rețelelor
informatice care guvernează activitatea aeroportuarăinformatice care guvernează activitatea aeroportuară

Rețele de business Rețele pentru rezervări Rețele operaționale

Planifică Construiește Supraveghează Detectează Răspunde Raportează Îmbunătățește
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“The Inside Job”“The Inside Job” –– versiuneaversiunea cybercyber

Rajib Karim, 31 de ani, un fost expert în computere al British Airways a
fost convins să conspire cu un terorist căutat la nivel internațional
pentru a plasa o bombă într-un avion.



AviaAviația în internetul ascunsția în internetul ascuns



PrincipalelePrincipalele cybercyber--atacuriatacuri aviaticeaviatice 20152015 -- 20162016



AmenințăriAmenințări cciiberbernetice înnetice în aviaaviațțieie

• Bază de date nume pasageri
• Detalii financiare
• Istoricul pasagerilor
• Datele zborurilor

• Sisteme in-flight
• Thrust Management

Computer (TMC)
• Poziție
• Comunicații

Avion

Companie
aeriană

• Sisteme in-flight
• Thrust Management

Computer (TMC)
• Poziție
• Comunicații

• Sisteme de alimentare
• Control pașapoarte
• Sisteme de comunicații
• Sisteme pentru bagaje
• Lanțul de aprovizionare
• Resurse umane

Aeroport

Avion



Sistem de securitate ciberneticăSistem de securitate cibernetică



RASIROMRASIROM poate asigura realizarea / implementarea unui astfel de proiect - centru de
securitate cibernetică aeroportuară (CERT-AERO) care să aibă următoarele funcționalități
CSIRT (Computer Security Incident Response Team):

•Furnizarea de servicii proactive
•Instruirea utilizatorului final
•Răspuns la incidente

Timpul de răspuns constituie un aspect critic în asamblarea, întreținerea și
implementarea unui CSIRT eficient. Un răspuns rapid, precis direcționat și eficient poate
minimiza daunele de ansamblu ale finanțelor, hardware-ului și software-ului cauzate de
un anumit incident.

O altă considerație importantă poate implica abilitatea CSIRT de a urmări autorii unui
incident, astfel încât părțile vinovate pot fi închise și urmărite penal în mod eficient.

Un aspect la fel de important îl presupune "rigidizarea" software-ului și a infrastructurii
pentru a minimiza numărul de incidente care au loc în timp.
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VVă mulțumesc!ă mulțumesc!


