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Cuprins:

• Cine suntem

• Provocări și soluții pentru securitatea în Cyberspatiu

• Este Clusterul amenințat de incidente de securitate? 

• Safetech – partenerul de încredere

• De ce Safetech este partenerul potrivit?



Cine suntem



Cine suntem? 

Prima companie inregistrata in Romania, cu  domeniul unic de 

activitate, securitatea informatiei si care are capacitatea de a 
satisface 100% nevoia de securitate a unei companii. 

Procese

Oameni

Tehnologie



Misiunea noastră:

să devenim partenerul ales de dumneavoastră 

pentru a proteja cel mai valoros bun al companiei: 

– informația -

Și să stabilim relații de colaborare sănătoase, 

bazate pe încredere. 

Utilizăm inteligența si tehnologia pentru a descoperi toate breșele de securitate pe care le are compania 

dumneavoastră, înainte ca cineva rau intenționat să profite de ele și vă ajutam să le eliminați.



• Cursuri de securitate

o Pentru specialiștii IT/ specialiști în securitatea informației

o Pentru angajații non-tehnici

o Sustinem integrarea conceptului de securitate in universitati

• “De la manager la manager despre securitate”

• Conferințe/workshop-uri/evenimente.

Contribuim la crearea culturii de securitate din Romania 



Prin ce ne diferențiem? 

Exigența în tot ceea ce livram clienților.

Expertiză și instinct în a găsi toate breșele de securitate și a le elimina

Experiență în proiecte complexe de securitate cibernetică.



Know-how

Experienta

Certificare

Expertiză și instinct în a găsi toate breșele de securitate
și a le elimina



www.safetech.ro
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 Sectorul Financial Bancar

 Administratie publica

 Companii cu infrastructura critica
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Proiecte in Romania

• Raiffeisen Bank Romania (2012, 2014) 

• OTP Bank (2014), Volksbank (2014)  

• Volksbank (2014) 

• ING Insurance (2013)   

• Centrul de Calcul SA (certdigital), 

• Electrica

• TAROM S.A. (2014) 

•       Ministerul Afacerilor Interne (2013, 2014) 

•       Ministerul Afacerilor Externe (2014) 

•       Agentia Nationala pentru Integritate

•       Ministerul Justitiei (2013)

• Agentia Nationala de Administrare Fiscala

•       Casa Naţionala de Asigurari de Sanatate

• Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (2014) 

•       Compania Nationala De Autostrazi Si Drumuri Nationale din 

Romania SA (2014) 

•       Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare in Informatica –

ROTLD (2012, 2014) 

… dar si prin proiecte externe, precum: 

•     Ministerul Justitiei – Testare securitate proiect MCIS 

(Moldova, 2013)

•     Centrul de e-Guvernare – Testare securitate

platforma e-Guvernare (in derulare) (Moldova, 2014)

• Security Innovation (SUA, 2014)

• Intrasoft (Luxemburg, 2012)

• Legal&General (Olanda, 2015)

• Arcelor Mittal (Luxemburg, 2014)

• Subcontractor in proiecte derulate pentru companii

din domeniul financiar bancar din Olanda. 



Suntem continuu
preocupați de a ne 
dezvolta noi
capacități …

… și sa ne îmbogățim prin
noi experiențe.



HID recunoaște capacitatea noastră de a oferi servicii
profesionale în implementarea soluțiilor ActivID

Și singura din Europa Centrala și de Est

Suntem una dintre cele 4 companii din lume care se bucură de această recunoaștere



“There is no security on this earth; there is only opportunity.” 

Gen. Douglas MacArthur

Provocări și Soluții pentru securitatea în Cyberspatiu
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Information Security vs. Cybersecurity

Information Security – Protecția informației și a sistemelor informatice împotriva accesării,
divulgării, modificării, distrugerii sau indisponibilizării acestora în mod neautorizat, cu
scopul de a asigura confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor și a
informatiilor.

Cybersecurity – Reprezintă o suită de tehnologii, procese și practici menite să protejeze
oameni, rețele, sisteme informatice, programe și informații împotriva atacurilor în mediul
virtual – “cyberspace”



Cyberspace

Definiție: Un domeniu global care consistă într-o rețea interdependentă de 
infrastructuri informatice și date rezidente, incluzând Internetul, rețelele de 
telecomunicații, sisteme informatice, dispozitive integrate și controllere. (JP I-02  -
Dictionary of Military and Associated Terms)
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 Aceasta este
realitatea!

Acesta este

motivul pentru

care discutam

astăzi despre

securizarea

companiilor din 

care faceți parte.

http://cybermap.kaspersky.com/
http://cybermap.kaspersky.com/
http://map.ipviking.com/
http://map.ipviking.com/
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 Din ce cauze atacurile informatice au succes într-o proporție foarte mare?

• Mecanisme slabe de detecție, raspuns și escaladare

• Lipsa sau ineficiența politicilor și procedurilor

• Mecanisme slabe de autentificare și autorizare

• Ignorarea unor granițe logice sau organizaționale în cadrul infrastructurilor
de rețea

• Lipsa sau ineficiența culturii de securitate a personalului

• Suprafața de atac crește direct proporțional cu diversitatatea tehnologică

• Lipsa constientizării riscurilor de securitate și a implicării din partea
factorilor de decizie
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 Care sunt provocările curente în Securitatea Informației?

• Complexitatea și diversitatea tehnologică

• Rata alarmantă de descoperire a unor noi amenințări și
vulnerabilități

• Acordarea unei importanțe scăzute securității

• Expertiza de securitate limitată

• Pastrarea controlului asupra datelor

• Cresterea nivelului de cunostințe a atacatorilor

• Disproportionalitatea uriasă între actori



 Cine și de ce atacă

Hackeri
independenti

Grupuri
criminale

mici

Grupuri
teroriste

Spionaj
cibernetic

Crima
organizata

Atacatorii
statali



I am regularly asked what the average Internet user can do to ensure his security. My first answer 

is usually 'Nothing; you're screwed'.

Bruce Schneier - criptograf și scriitor american, specialist în securitatea informatică, autor al câtorva cărți de referință în 

domeniile sale de specialitate



 Efectele produse de atacatori

• Furtul proprietății intelectuale

• Furtul datelor cu caracter personal (inclusiv date medicale, geolocatie, financiare, s.a.)

• Pierderi financiare directe provocate de criminalitatea informatică.

• Pierderea de informații comerciale sensibile (cum ar fi strategiile de negociere), inclusiv
posibilitatea de a manipula piețe de valori.

• Costurile provocate de întreruperile in furnizarea unor servicii

• Costuri provocate de incalcarea unor clauze contractuale sau legislative 

• Costurile suplimentare de securizare rețelei și cheltuieli suplimentare pentru recuperarea în urma
atacurilor cibernetice

• Costuri generate de afectarea reputației

• Pierderi de vieti omenesti



Falimentarea prin cyber spionaj



Folosirea informatiilor furate din companie ca metoda de santaj

În urma unui atac cybernetic care a vizat

operatorul centralelor nucleare sud-

coreene Korea Hydro and Nuclear Power 

(KHNP), au fost furate date informatice și

postate pe Twitter. 

“Presupusul autor al atacului cibernetic a 
publicat săptămâna trecută atât planuri şi 
manuale de la două reactoare, cât şi 
informaţii personale despre o parte din cei 
aproximativ 10.000 de angajaţi ai 
operatorului”, apoi hacker-ul, care foloseşte 
un cont cu numele "preşedinte al grupului de 
luptă împotriva reactoarelor nucleare", a 
ameninţat că va face noi dezvăluiri dacă trei 
reactoare nu sunt scoase din funcţiune 
începând de la 25 decembrie 2014. 
(sursa:http://www.mediafax.ro/externe/coreea-de-sud-testeaza-

securitatea-centralelor-nucleare-in-urma-unui-atac-cibernetic-foto-
13734553)



Folosirea informatiilor furate din companie ca metoda de santajCChronology of Data Breaches - Security Breaches 2005 - Present

https://www.privacyrights.org/data-breach
https://www.privacyrights.org/data-breach


Cum poate o companie să supraviețuiască având un 
concurent care să îi cunoască fiecare mișcare, fiecare produs
nelansat (aflat înca în faza de proiect, poate)? 

Cu un asemenea dezavantaj strategic, prăbușirea companiei
este inevitabilă.  



Este Clusterul amenințat de incidente de securitate? 



Cu siguranță, DA

“When in doubt, tell the truth”.  - Mark Twain



Membrii clusterului

Printre care: 

- Institutul de Fizica Atomica (IFA) – leaganul fizicii romanești

- Institutul Național de Cercecetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică – INOE 2000

- Centrul de Inginerie Tehnologică pentru Obiective Nucleare – CITON

55 de membri: 

• 2 autoritati locale 

• 13 INCD-uri 

• 33 de IMM-uri 

• 5 asociații și fundații 

• 2 agenții de finanțare 

Este constituit în jurul Proiectului Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics – cea 

mai mare investiție europeană în infrastructuri de cercetare din Europa Centrala și de 

Est. Proiectul științific privind laserul de la Măgurele va pune România foarte sus pe 

harta țărilor în care se realizează cercetare fundamental. 

Circa 30% din cercetarea științifică românească se desfașoară în cadrul Campusului 

Magurele.



Domeniile de activitate ale membrilor necesită infrastructuri critice



Câteva aspecte la care vă îndemnam să reflectați:

• Ce se poate intampla rau? 

• Dacă incidentul se produce, cât de rau poate să fie? 

• Cât de des poate să se întample?

• Cât de sigure sunt răspunsurile la întrebările de mai sus?

• Ce poate fi făcut pentru a  îndeparta, trata sau transfera riscul?

• Cât de mult va costa?

• Cât de eficiente vor fi măsurile? (ROI) 



Safetech
este

partenerul dumneavoastră de încredere



Pilonii Securității sunt: Educația

continuă de securitate, Politici și

standarde eficiente, Soluții tehnice

avansate.

Programele de securizare

concepute de către Safetech sunt în 

masură să vă asigure securitatea

organizațională și să vă protejeze

bunurile și investițiile pe temen lung.

Oameni

Servicii de securitate a informației complete, de la un singur furnizor,  pentru
a vă bucura continuu de nivelul de securitatea care să vă ajute sa performați, 
fără teamă.  

Tehnologie

Oameni
Instruiți

Tehnologie
mai sigură

Procese
Procese

securizate



Prevenție, Protecție, răspuns Prompt la incidente de securitate

Portofoliul de servicii Safetech

Teste de penetrare: 

• Testarea aplicațiilor Web

• Testarea platformelor mobile

• Scanarea vulnerabilităților

• Teste de penetrare a infrastructurii interne

• Teste de penetrare a infrastructurii externe

• Audit cod sursă a produselor software

Servicii de evaluare: 

• Analiza vulnerabilităților

• Audit de securitate

• Analiza de risc

Servicii de guvernanță:

• Dezvoltarea și implementarea standardelor de securitate

• Design și implementare program de securitate

Suport de securitate:

• Detectare și răspuns la incidente de Securitate

• Scanarea periodică a vulnerabilităților

• Monitorizarea evenimentelor de securitate

• Automatizarea configuratiilor de securitate

Continuarea afacerii și recuperarea datelor în 

caz de dezastru:

• Analiza impactului de business

• Dezvoltarea planurilor de continuitate

• Actualizarea și testarea planurilor de 

continuitate

Cursuri de Securitate: 

• Pentru specialistii IT (software design, secure 

coding, testare Securitate, etc) 

• Pentru angajații companiei – cursuri pentru

constientizarea impactului pe care il are securitatea

informației asupra organizatiei
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Portofoliul de soluții Safetech

Portofoliul de 

Solutii 

Safetech

Managementul 
accesului 

(Smart card-uri)

Solutii pentru
securizarea

infrastructurii
de retea

(Firewalls, 
IDS/IPS)

Solutii pentru
securizarea

dispozitivelor
mobile

Firewalls
pentru 

protejarea 
aplicatiilor Web

Solutii pentru 
filtrarea 

traficului Web

Solutii pentru 
securizarea 

postei 
electronice

Solutii pentru 
colectarea, 
analiza si 
corelarea 
logurilor

Solutii pentru 
securizarea 
bazelor de 

date

Solutii pentru 
scanarea si 

managementul 
vulnerabilitatilor

Solutii pentru 
protejarea 
statiilor de 

lucru

Solutii pentru 
prevenirea 

pierderii 
datelor

Echipamente 
pentru retele 
industriale



De ce Safetech este partenerul potrivit?



 Singura companie din Romania care este preocupată strict de securitatea informației și care oferă

soluții și servicii de securitate, menite să acopere 100% nevoie de securitate a unei companii;

 Safetech oferă expertiza de cel mai inalt nivel, pornind de la management și continuand cu fiecare  

angajat din Departamentul tehnic.

 Reprezentant unic pentru câteva companii internationale cu renume.

 Una din cele doua companii din Romania care a inființat un centru de tip CERT (Computer 

Emergency Response Team).



Câțiva dintre clienți



Câțiva dintre clienți



Vă mulțumim!




