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Rezumat executiv  
Documentul de faţă descrie procesul de implementare a unei Echipe de răspuns la 
incidente şi securitate pentru calculatoare (Computer Security and Incident Response 
Team, CSIRT) din toate perspectivele relevante, cum sunt managementul afacerii, 
managementul proceselor şi perspectiva tehnică. Acest document implementează două 
din obiectivele livrabile descrise în Programul de lucru al ENISA 2006, capitolul 5.1:  
 

 Acest document: Raport scris despre abordarea pas cu pas a modului de 
implementare a unui CERT sau unor facilităţi similare, cuprinzând exemple 
(CERT-D1). 

 Capitolul 12 şi fişierele externe: Extras din planul de desfăşurare în formă 
sintetizată, permiţând o aplicare facilă a planului de desfăşurare în practică 
(CERT-D2). 

Aviz juridic 
Trebuie reţinut că această publicaţie reprezintă punctele de vedere şi interpretările 
autorilor şi editorilor, dacă nu se specifică altfel. Această publicaţie nu trebuie 
interpretată ca fiind o acţiune a ENISA sau organismelor ENISA, cu excepţia cazurilor 
adoptate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 460/2004 privind ENISA. Această publicaţie 
nu cuprinde neapărat cele mai recente informaţii şi poate fi necesară actualizarea 
acesteia din când în când. 
 
Sursele terţe sunt citate în mod corespunzător, ENISA îşi declină răspunderea pentru 
conţinutul surselor externe, inclusiv site-urile web externe menţionate în prezenta 
publicaţie. 
 
Această publicaţie are numai scop educativ şi informativ. Nici ENISA şi nicio persoană 
care acţionează în numele său nu este responsabilă pentru posibila utilizare a 
informaţiilor conţinute în această publicaţie.  
 
Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei publicaţii nu poate fi reprodusă, stocată 
într-un sistem de extragere a informaţiilor sau transmisă în orice formă sau prin orice 
mijloace, electronice, mecanice, fotocopiere, înregistrare sau în alt mod, fără acordul 
scris, prealabil, al ENISA, sau în modul permis expres de către lege sau conform 
condiţiilor convenite cu organizaţiile ce deţin drepturile corespunzătoare. În toate 
cazurile este obligatorie citarea sursei. Cererile pentru reproducere pot fi trimise la 
adresa de contact precizată în această publicaţie.  
 
© European Network and Information Security Agency (ENISA), 2006 

Mulţumiri 
ENISA doreşte să mulţumească tuturor instituţiilor şi persoanelor care au contribuit la 
acest document. Mulţumiri speciale sunt adresate următorilor colaboratori: 
 

 Henk Bronk, care a creat prima versiune a acestui document, în calitate de 
consultant. 
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 CERT/CC şi în special echipei de dezvoltare CSIRT, care a adus majoritatea 
materialului util şi materialul cursului exemplu din anexă. 

 GovCERT.NL pentru asigurarea CERT-in-a-box 

 Echipei TRANSITS care a contribuit la materialul cursului exemplu din anexă. 

 Colegilor de la Security Policies din departamentul Tehnic care au contribuit la 

capitolul 6.6 

 Numeroaselor persoane care au revizuit acest document 

Introducere 
Reţelele de comunicaţii şi sistemele informatice au devenit un factor esenţial în 
dezvoltarea economică şi socială. Computerizarea şi reţelele au devenit în prezent 
utilităţi omniprezente, aşa cum sunt deja furnizarea electricităţii şi a apei.  
 
Securitatea reţelelor de comunicaţii şi a sistemelor informatice şi, în special, 
disponibilitatea acestora reprezintă prin urmare o preocupare crescândă pentru 
societate, nu în ultimul rând din cauza posibilităţii de a apărea probleme la sistemele 
informatice cheie, datorită complexităţii sistemelor, accidentelor, greşelilor şi atacurilor 
care pot avea consecinţe asupra infrastructurilor fizice care furnizează servicii esenţiale 
pentru starea de bine a cetăţenilor Uniunii Europene. 
 
La 10 martie 2004 a fost înfiinţată Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor 
Informatice şi a Datelor (ENISA)1. Scopul său era asigurarea unui nivel ridicat şi eficient 
al securităţii reţelelor informatice şi a datelor în cadrul comunităţii şi dezvoltarea unei 
culturi privind securitatea reţelelor informatice şi a datelor în beneficiul cetăţenilor, 
consumatorilor, întreprinderilor şi organizaţiilor din sectorul public, toate din cadrul 
Uniunii Europene, contribuind astfel la funcţionarea normală a pieţei interne. 
 
 Sunt deja câţiva ani de când un număr de comunităţi din Europa preocupate de 
securitate cum sunt CERT/CSIRT-urile, Abuse Teams şi WARP-urile au colaborat în 

scopul de a avea un internet mai sigur. ENISA intenţionează să sprijine aceste 
comunităţi în eforturile lor, furnizându-le informaţii despre măsurile pentru asigurarea 
unui nivel corespunzător de calitate a serviciilor. Mai mult decât atât, ENISA 
intenţionează să-şi sporească capacitatea de a consilia statele membre UE şi 
organismele UE referitor la chestiuni privind furnizarea serviciilor de securitate 
corespunzătoare unor grupuri specifice de utilizatori IT. De aceea, plecând de la 
constatările şi concluziile Grupului de lucru ad-hoc CERT pentru cooperare şi asistenţă, 
înfiinţat în 2005, acest nou grup de lucru va trata probleme legate de asigurarea 
serviciilor de securitate adecvate („servicii CERT‖) pentru anumite (categorii sau grupuri 
de) utilizatori. 
 

                                                
1 Regulamentul (CE) nr. 460/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 privind 

instituirea Agenţiei Europene pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor. O „Agenţie a 

Comunităţii Europene” este un organism instituit de UE pentru a îndeplini o sarcină tehnică, ştiinţifică sau 

de management foarte specifică în cadrul „domeniului comunitar” („primul pilon”) al UE. 

 



 O abordare pas cu pas a modului de creare a unui CSIRT                     Produs final WP2006/5.1 (CERT-D1/D2)                  

RO Pagina 4 RO 

ENISA sprijină înfiinţarea noilor CSIRT-uri prin publicarea acestui raport ENISA „O 
abordare pas cu pas a modului de implementare a unui CSIRT cu o listă de verificare 
suplimentară”, care vă va ajuta să implementaţi propriul CSIRT. 
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Publicul ţintă 

Grupurile ţintă principale ale acestui raport sunt instituţiile guvernamentale şi de alt gen 
care decid să implementeze un CSIRT în scopul protejării propriei infrastructuri IT sau 
pe cea a factorilor importanţi pentru ei. 
 

Cum să utilizaţi acest document 

Acest document vă oferă informaţii despre ce anume este un CSIRT, ce servicii poate 
asigura şi care sunt paşii necesari să începeţi. Acest document ar trebui să ofere 
cititorului o vedere de ansamblu pragmatică şi de bună calitate a modului de abordare, 
structurii şi conţinutului privind implementarea CSIRT.  
 
Capitolul 4 „Introducere” 

Introducere la acest raport 
 

Capitolul 5 „Strategia globală pentru planificarea şi implementarea unui CSIRT” 
Primul capitol oferă o descriere a ce anume este un CSIRT. El va furniza, de asemenea, 
informaţii despre diferitele medii în care CSIRT-urile pot lucra şi ce servicii pot oferi.  
 

Capitolul 6 „Dezvoltarea planului de afaceri” 

 
Acest capitol prezintă abordarea de management al afacerii pentru procesul de 
implementare. 
 

Capitolul 7 „Promovarea planului de afaceri” 

Acest capitol se ocupă cu cazul de afaceri şi probleme de finanţare. 
 

Capitolul 8 „Exemple de proceduri operaţionale şi tehnice” 

Acest capitol prezintă procedura de obţinere a informaţiilor şi transformare a acestora 
într-un buletin de securitate. Acest capitol furnizează şi o descriere a unui flux de lucru 
pentru gestionarea incidentelor. 
 

Capitolul 9 „Formarea personalului CSIRT” 
Acest capitol oferă un sumar al formării personalului CSIRT disponibile. Pentru ilustrare, 
în anexă este prezentat un material exemplu. 
 

Capitolul 10 „Exerciţiu: crearea unui document consultativ” 
Acest capitol conţine un exerciţiu despre efectuarea unuia dintre serviciile CSIRT 
elementare (de bază): furnizarea unui buletin de securitate (sau document consultativ). 
 

Capitolul 12 „Prezentarea planului de proiect” 

Acest capitol face referire la planul suplimentar de proiect (lista de verificare), furnizat 
împreună cu acest ghid. Acest plan se doreşte a fi un instrument uşor de folosit pentru 
implementarea acestui ghid. 
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Convenţii utilizate în acest document 

Pentru a îndruma cititorul, fiecare capitol începe cu o recapitulare a paşilor făcuţi până în 
acel moment în procesul de implementare a unui CSIRT. Aceste recapitulări sunt 
evidenţiate în casete de tipul celei care urmează: 
 

Am făcut primul pas 
 

 
Fiecare capitol se va încheia cu un exemplu practic al paşilor discutaţi. În acest 
document „CSIRT-ul fictiv‖ va fi un CSIRT mic, independent, pentru o companie sau 
instituţie de mărime medie. În anexă poate fi găsit un sumar. 
 

CSIRT fictiv 
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Strategie globală pentru planificarea şi implementarea 
unui CSIRT 

Pentru o pornire de succes a procesului de implementare a unui CSIRT este important 
să existe o viziune clară a serviciilor posibile pe care echipa le poate asigura clienţilor 
săi, cunoscuţi mai bine în „lumea CSIRT‖ ca „beneficiari‖. În consecinţă, este necesară 
înţelegerea nevoilor beneficiarilor pentru a furniza serviciile corespunzătoare în 
termenele de timp şi la calitatea corespunzătoare. 

Ce este un CSIRT? 

CSIRT vine de la Computer Security Incident Response Team (Echipă de răspuns la 
incidentele legate de securitatea calculatoarelor). Termenul CSIRT este folosit 
predominant în Europa pentru termenul protejat CERT, care este marcă înregistrată în 
S.U.A. de către CERT Coordination Center (CERT/CC). 

Există diferite abrevieri folosite pentru acelaşi tip de echipe: 
 

 CERT sau CERT/CC (Computer Emergency Response Team / Coordination Center 

– Echipă de răspuns pentru urgenţe legate de calculatoare / Centru de coordonare)  

 CSIRT (Computer Security Incident Response Team – Echipă de răspuns la 
incidentele legate de securitatea calculatoarelor)  

 IRT (Incident Response Team - Echipă de răspuns la incidente)  

 CIRT (Computer Incident Response Team – Echipă de răspuns la incidente legate 
de calculatoare)  

 SERT (Security Emergency Response Team – Echipă de răspuns pentru urgenţe de 
securitate)  

 
Prima infiltrare majoră a unui vierme în infrastructura IT globală a avut loc la sfârşitul 
anilor ‗80. Viermele se numea Morris2 şi s-a răspândit cu repeziciune, infectând la 
propriu un număr mare de sisteme IT de pe glob.  
 
Acest incident a avut rolul unei apel la deşteptare: oamenii au devenit brusc conştienţi 
de nevoia puternică de cooperare şi coordonare între administratorii de sisteme şi 
directorii IT, pentru a putea face faţă unor astfel de cazuri. Datorită faptului că timpul era 
un factor critic, trebuia stabilită o abordare mai organizată şi mai structurată a gestionării 
incidentelor de securitate informatică. Astfel, la câteva zile după „incidentul Morris‖, 
Agenţia Naţională pentru Cercetare Avansată în Apărare (DARPA) a înfiinţat primul 
CSIRT: Centrul de coordonare CERT (CERT/CC3), situat la Universitatea Carnegie 
Mellon din Pittsburgh (Pennsylvania).  
 
Acest model a fost curând adoptat şi în Europa, iar în 1992 furnizorul academic olandez 
SURFnet a lansat primul CSIRT din Europa, denumit SURFnet-CERT4. Au urmat apoi 

                                                
2 Mai multe informaţii despre viermele Morris http://en.wikipedia.org/wiki/Morris_worm  

3 CERT-CC, http://www.cert.org  

4 SURFnet-CERT: http://cert.surfnet.nl/  

http://en.wikipedia.org/wiki/Morris_worm
http://www.cert.org/
http://cert.surfnet.nl/
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multe echipe, iar în prezent Inventarul activităţilor CERT din Europa5 al ENISA cuprinde 

mai multe de 100 echipe cunoscute, situate în Europa. 
 
În decursul anilor, CERT-urile şi-au extins capacităţile, transformându-se dintr-o forţă 
mai degrabă de reacţie în furnizor de servicii de securitate complete, incluzând servicii 
de prevenire cum sunt alertele, consultanţă de securitate, servicii de formare şi de 
gestionare a securităţii. Termenul „CERT‖ a fost în curând considerat insuficient. În 
consecinţă, la sfârşitul anilor ‘90 a fost stabilit termenul „CSIRT‖. În acest moment ambii 
termeni (CERT şi CSIRT) sunt folosiţi în mod sinonim, termenul CSIRT fiind mai exact. 

Termenul Beneficiar 

De acum înainte va fi folosit termenul încetăţenit (în comunităţile CSIRT) ‗beneficiar‘ 
pentru a ne referi la baza de clienţi a unui CSIRT. Un singur client va fi denumit 
‗beneficiar‘, un grup va fi denumit ‗beneficiari‘. 

Definiţia unui CSIRT 

Un CSIRT este o echipă de experţi în securitate informatică a cărei principală sarcină 
este să răspundă la incidentele legate de securitatea calculatoarelor. Aceasta asigură 
serviciile necesare pentru gestionarea incidentelor şi sprijinirea beneficiarilor lor în 
recuperarea de pe urma încălcărilor de securitate. 
 
În scopul diminuării riscurilor şi minimizării numărului de răspunsuri necesare, 
majoritatea CSIRT-urilor furnizează de asemenea servicii educaţionale şi de prevenire 
pentru beneficiarii lor. Ei oferă consultanţă în legătură cu vulnerabilităţile din 
echipamentele hardware şi software utilizate şi informează utilizatorii cu privire la breşele 
existente şi la viruşii care pot profita de acestea. Astfel, beneficiarii pot să-şi actualizeze 
şi să-şi pună rapid la punct sistemele. Vezi capitolul 5.2 Serviciile pe care le poate 
furniza pentru o listă completă a serviciilor posibile de oferit. 

Beneficiile faptului de a avea un CSIRT 

Existenţa unei echipe de securitate informatică dedicate ajută o organizaţie să 
minimizeze şi să prevină incidentele majore şi să-şi protejeze activele de valoare.  
 
Posibilele beneficii suplimentare sunt: 
 

 Existenţa unei coordonări centralizate pentru problemele de securitate informatică în 
interiorul organizaţiei (punct de contact, PoC). 

 Gestionare şi răspuns centralizat şi de specialitate la incidentele informatice. 

 Existenţa la îndemână a expertizei necesare pentru a sprijini şi ajuta utilizatorii să 
readucă sistemul la starea normală de funcţionare după apariţia unor incidente de 
securitate. 

 Rezolvarea aspectelor legale şi păstrarea probelor în cazul unui proces civil. 

 Urmărirea dezvoltărilor din domeniul securităţii.  

 Stimularea cooperării cu beneficiarii în domeniul securităţii informatice 
(sensibilizare). 

 

                                                
5 Inventarul ENISA http://www.enisa.europa.eu/cert_inventory/  

http://www.enisa.europa.eu/cert_inventory/
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CSIRT fictiv (pasul 0) 
Să înţelegem ce este un CSIRT: 
CSIRT-ul exemplu va trebui să deservească o organizaţie de mărime medie cu până la 
200 de angajaţi. Instituţia are propriul departament IT şi încă două filiale în aceeaşi ţară. 
Tehnologia informaţiilor joacă un rol cheie în organizaţie deoarece este folosit pentru 
comunicare internă, reţeaua de date şi o afacere de comerţ electronic 24x7. Instituţia are 
propria sa reţea şi dispune de o conexiune redundantă la internet prin doi ISP diferiţi.  
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Descrierea diferitelor tipuri de medii CSIRT 

 

Am făcut primul pas 
  
1. Să înţelegem ce este un CSIRT şi ce beneficii poate oferi. 
 
>> Următorul pas este să răspundem la întrebarea: „Către ce sector vor fi furnizate 
serviciile CSIRT?‖ 
 

 
La înfiinţarea unui CSIRT (la fel ca în orice altă afacere) este foarte important să se 
contureze foarte rapid o imagine clară despre cine vor fi beneficiarii şi pentru ce fel de 
mediu vor fi dezvoltate serviciile CSIRT. În acest moment distingem următoarele 
„sectoare‖, listate alfabetic: 
 

 CSIRT în sectorul academic 

 CSIRT comercial  

 CSIRT în sectorul CIP/CIIP 

 CSIRT în sectorul guvernamental 

 CSIRT intern 

 CSIRT în sectorul militar 

 CSIRT naţional 

 CSIRT în sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) 

 CSIRT pentru furnizori 
 
CSIRT în sectorul academic 
Focus 
Un CSIRT în sectorul academic furnizează servicii CSIRT instituţiilor academice şi 
educaţionale, cum ar fi universităţile şi instituţiile de cercetare şi mediile de internet din 
campusurile universitare.  
 
Beneficiari 

Beneficiarii obişnuiţi ai acestui tip de CSIRT sunt studenţii şi personalul din universităţi. 
 
CSIRT comercial 
Focus 

Un CSIRT comercial oferă servicii CSIRT în manieră comercială beneficiarilor săi. În 
cazul unui furnizor de servicii de internet (ISP), echipa CSIRT oferă în principal servicii 
referitoare la abuzuri clienţilor finali (Dial-in, ADSL) şi servicii CSIRT clienţilor 
profesionali. 
 
Beneficiari 

CSIRT-urile comerciale oferă în general servicii beneficiarilor care plătesc pentru 
acestea. 
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CSIRT în sectorul CIP/CIIP 
Focus 
CSIRT-urile din acest sector sunt focusate în principal pe Protecţia informaţiilor critice 
şi/sau Protecţia infrastructurii şi informaţiilor critice. În majoritatea cazurilor aceste 
echipe CSIRT specializate cooperează îndeaproape cu departamentele de protecţie 
guvernamentale. Acoperă toate sectoarele IT importante din ţară şi protejează cetăţenii 
ţării respective. 
 
Beneficiari 
Guvern; afaceri IT importante; cetăţeni 

 
CSIRT în sectorul guvernamental 
Focus 

Un CSIRT guvernamental asigură servicii agenţiilor guvernamentale, iar în unele ţări şi 
cetăţenilor.  
 
Beneficiari 

Agenţii guvernamentale şi asociate guvernului; în unele ţări sunt furnizate către cetăţeni 
inclusiv servicii de alertare (de exemplu în Belgia, Ungaria, Ţările de Jos, Regatul Unit 
sau Germania). 

 
CSIRT intern 
Focus 

Un CSIRT intern furnizează servicii numai organizaţiei sale de bază. Această situaţie 
descrie mai mult funcţionarea decât un sector. De exemplu, o mulţime de organizaţii de 
telecomunicaţii şi bănci deţin propriile CSIRT-uri interne. De obicei, acestea nu întreţin 
un site web pentru public. 
 
Beneficiari 
Personalul intern şi departamentul IT al organizaţiei de bază 
 
CSIRT în sectorul militar 
Focus 

Un CSIRT în acest sector furnizează servicii pentru organizaţii militare cu responsabilităţi 
în privinţa structurii informatice necesare în scopuri de apărare. 
 
Beneficiari 

Personalul instituţiilor militare sau entităţi asociate, de exemplu Ministerul Apărării 
 
CSIRT naţional 
Focus 

Un CSIRT cu o orientare naţională, considerat punct de contact pentru securitatea ţării. 
În unele cazuri, un CSIRT guvernamental acţionează şi ca un PoC naţional (de exemplu 
UNIRAS în Regatul Unit). 
 
Beneficiari 
De obicei, acest tip de CSIRT nu are beneficiari direcţi deoarece numai un CSIRT 
naţional joacă un rol de intermediere pentru toată ţara 
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CSIRT în sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) 
Focus 
Un CSIRT cu organizare proprie care furnizează servicii pentru propriul domeniu de 
afaceri sau unui grup de utilizatori similar. 
 
Beneficiari 

Beneficiarii acestor CSIRT-uri pot fi IMM-uri şi personalul acestora sau grupuri speciale 
de interes, de exemplu „Asociaţia oraşelor şi municipalităţilor‖ dintr-o ţară. 
 
CSIRT pentru furnizori 
Focus 

Un CSIRT pentru furnizori se axează pe suportul pentru produse specifice furnizorului. 
De obicei, obiectivul său este să dezvolte şi să furnizeze soluţii pentru eliminarea 
vulnerabilităţilor şi diminuarea efectelor negative potenţiale ale acestora. 
 
Beneficiari 
Proprietarii produselor 
 
Aşa cum s-a specificat în paragraful despre CSIRT-uri naţionale, este posibil ca o echipă 
să deservească mai multe sectoare. Această situaţie are un impact, de exemplu, asupra 
analizei beneficiarilor şi a nevoilor lor. 
 

CSIRT fictiv (pasul 1) 
Faza iniţială 
În faza iniţială noul CSIRT este planificat ca un CSIRT intern, oferind serviciile sale 
companiei gazdă, departamentului local IT şi personalului. Acesta suportă şi 
coordonează de asemenea gestionarea incidentelor legate de securitatea informatică 
dintre diferitele filiale. 

Serviciile pe care le poate furniza un CSIRT 

 

Am parcurs primele două etape 
 
1. Ce este un CSIRT şi avantajele pe care le poate aduce. 
2. Pentru ce sector va furniza servicii noua echipă ? 
 
>> Următorul pas constă în răspunsul la întrebarea: ce servicii pot fi furnizate 
beneficiarilor. 

 

 
 
Există multe servicii pe care un CSIRT le poate livra, dar până în acest moment niciun 
CSIRT nu le furnizează pe toate. În consecinţă, selectarea setului corespunzător de 
servicii este o decizie crucială. Mai jos veţi găsi o scurtă prezentare a tuturor serviciilor 
CSIRT cunoscute, aşa cum sunt definite în „Manualul CSIRT-urilor‖ publicat de 
CERT/CC6.  

                                                
6 Manualul CERT/CC CSIRT http://www.cert.org/archive/pdf/csirt-handbook.pdf  

http://www.cert.org/archive/pdf/csirt-handbook.pdf
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Servicii de răspuns 
 

 
Servicii în avans 

 
Gestionarea artefactelor 
 

 Alerte şi avertizări 

 Gestionarea 
incidentelor 

 Analiza incidentelor 

 Asistenţa de răspuns la 
incidente 

 Coordonarea de 
răspuns la incidente 

 Răspunsul la incidente la 
faţa locului 

 Gestionarea 
vulnerabilităţii 

 Analiza vulnerabilităţii 

 Răspunsul la 
vulnerabilitate 

 Coordonarea răspunsului 
la vulnerabilitate 

 Anunţuri 

 Supravegherea 
tehnologiei 

 Audituri sau evaluări de 
securitate 

 Configurarea şi 
întreţinerea securităţii 

 Dezvoltarea 
instrumentelor de 
securitate 

 Servicii de detectare a 
intruziunii 

 Diseminarea informaţiilor 
de securitate 

 Analiza artefactelor 

 Răspunsul la artefacte 

 Coordonarea răspunsului la 
artefacte 

 
Managementul de calitate a 
securităţii 

 Analiza riscurilor 

 Continuitatea afacerilor şi 
recuperarea în urma 
dezastrelor 

 Consultanţa de securitate 

 Dezvoltarea gradului de 
sensibilizare 

 Educarea/Formarea 

 Evaluarea sau certificarea 
produselor 

 Lista serviciilor CSIRT de la CERT/CC
7
 

 
Serviciile de bază (marcate cu litere aldine): se face o distincţie între servicii de 

răspuns şi servicii în avans. Serviciile în avans au ca obiectiv prevenirea incidentelor prin 
dezvoltarea gradului de sensibilizare şi a formării, în timp ce serviciile de răspuns sunt 
orientate spre gestionarea incidentelor şi ameliorarea pagubelor rezultate. 
 
Gestionarea artefactelor conţine analiza oricărui fişier sau obiect de pe un sistem, care 
ar putea fi implicate în acţiuni rău-intenţionate, de exemplu resturi de la viruşi, viermi, 
script-uri, troieni etc. De asemenea, cuprinde gestionarea şi distribuirea informaţiilor 
rezultate către furnizori şi alte părţi interesate, pentru a preveni răspândirea suplimentară 
a obiectelor nocive şi diminuarea riscurilor. 
 
Serviciile de management al securităţii şi calităţii sunt servicii cu obiective pe termen 

mai lung şi includ măsuri de consultanţă şi educaţionale. 
 
Consultaţi anexa pentru o explicare detaliată a serviciilor CSIRT. 
 
Alegerea serviciilor corespunzătoare pentru beneficiarii dvs. este un pas important, care 
va fi tratat mai departe în capitolul 6.1 Definirea modelului financiar. 

 
Majoritatea CSIRT-urilor încep prin a distribui „Alerte şi avertizări‖, a face „Anunţuri‖ şi a 
asigura „Gestionarea incidentelor‖ pentru beneficiarii proprii. Aceste servicii de bază 
asigură de obicei un grad corespunzător de atenţie şi sunt considerate cu „valoare 
adăugată‖ reală. 
 

                                                
7 Lista serviciilor CSIRT de la CERT/CC: http://www.cert.org/csirts/services.html  

http://www.cert.org/csirts/services.html
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Este o bună practică să începeţi cu un grup restrâns de beneficiari-‗pilot‘, livrând 
serviciile de bază pentru o perioadă de timp pilot şi solicitând apoi feedback-ul.  
Utilizatorii pilot interesaţi furnizează de obicei feedback constructiv şi vă ajută să 
dezvoltaţi servicii personalizate. 
 

CSIRT fictiv (pasul 2) 
Alegerea serviciilor potrivite 

În prima fază se decide ca noul CSIRT să se concentreze în principal pe furnizarea unor 
servicii de bază pentru angajaţi. 
 
Se decide ca după o etapă pilot să fie luată în considerare extinderea portofoliului de 
servicii şi să fie adăugate unele ‗Servicii de management al securităţii‘. Această decizie 
va fi efectuată în funcţie de informaţiile primite de la beneficiarii pilot şi în strânsă 
cooperare cu departamentul de asigurare a calităţii.  

 

Analiza beneficiarilor şi declaraţia de misiune 
 

Am parcurs primii trei paşi: 
 
1. Înţelegerea conceptului de CSIRT şi avantajele pe care le poate aduce. 
2. Pentru ce sector va livra servicii noua echipă ? 
3. Tipuri de servicii pe care un CSIRT le poate furniza beneficiarilor. 
 
>> Următorul pas constă în răspunsul la întrebarea: ce tip de abordare trebuie luat în 
considerare pentru înfiinţarea unui CSIRT ? 
 

 
Următorul pas constă într-o analiză mai profundă a beneficiarilor, având ca obiectiv 
alegerea canalelor corecte de comunicaţii:  
 

 Definirea abordării comunicării cu beneficiarii  

 Definirea declaraţiei de misiune 

 Realizarea unui plan realist de implementare/proiect 

 Definirea serviciilor CSIRT 

 Definirea structurii organizatorice 

 Definirea politicii de securitate a informaţiilor 

 Angajarea personalului corespunzător  

 Utilizarea biroului dvs. CSIRT 

 Căutarea cooperării dintre alte CSIRT-uri şi iniţiative naţionale posibile 
 
Aceste etape vor fi prezentate mai detaliat în paragrafele următoare şi pot fi folosite ca 
date de intrare pentru planul de afaceri şi de proiect. 
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Abordarea comunicării cu beneficiarii 

 
Aşa cum s-a specificat anterior, este foarte importantă cunoaşterea nevoilor 
beneficiarului şi propria dvs. strategie de comunicare, inclusiv canalele de comunicaţie 
cele mai potrivite pentru abordarea beneficiarului cu informaţii.  
 
Teoria managementului cunoaşte câteva abordări posibile la problema analizei unui 
grup ţintă. În acest document prezentăm două dintre acestea: analiza SWOT şi analiza 
PEST.  
 
Analiza SWOT 

O analiză SWOT este un instrument de planificare strategică, folosit pentru a evalua 
Punctele tari, Punctele slabe, Oportunităţile şi Ameninţările implicate într-un proiect sau 
o asociere de afaceri sau în orice altă situaţie care necesită luarea unei decizii. Tehnica 
este atribuită lui Albert Humphrey, care a condus un proiect de cercetare la Universitatea 
Stanford în anii '60 şi '70 folosind date de la companiile din Fortune 500.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Analiza SWOT 

 

                                                
8 Analiza SWOT pe Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis  

 
Punct tare 
 

 
Punct slab 

 
Oportunităţi 
 

 
Ameninţări 

http://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis
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Analiza PEST 

Analiza PEST este o altă tehnică importantă şi folosită pe larg pentru analiza 
beneficiarilor în scopul înţelegerii circumstanţelor Politice, Economice, Socio-culturale şi 
Tehnologice ale mediului în care funcţionează un CSIRT. Vă ajută să stabiliţi dacă 

planificarea este în concordanţă cu mediul şi contribuie la evitarea acţiunilor efectuate 
pornind de la presupuneri eronate. 
 

Politic 
 Probleme ecologice/de mediu 

 Piaţa locală a legislaţiei curente 

 Legislaţia viitoare 

 Legislaţia europeană/internaţională 

 Entităţi şi procese de reglementare 

 Politici guvernamentale 

 Termeni şi modificări guvernamentale 

 Politici comerciale 

 Finanţare, burse şi iniţiative 

 Grupuri de lobby/presiune de pe piaţa 
locală 

 Grupuri de presiune internaţională 

Economic 
 Situaţia economică locală 

 Tendinţe economice locale 

 Economii şi tendinţe pe plan extern 

 Probleme generale de impozitare 

 Impozitare specifică produsului/serviciilor 

 Probleme de anotimp/vreme 

 Piaţa şi ciclurile comerciale 

 Factori specifici industriei 

 Rute de piaţă şi tendinţe de distribuţie 

 Factori determinanţi pentru client/utilizator 
final  

 Dobândă şi rate de schimb 

Social 
 Tendinţe în stilul de viaţă 

 Date demografice 

 Atitudini şi opinii ale consumatorilor 

 Puncte de vedere ale mijloacelor media 

 Schimbări legislative care influenţează 
factorii sociali 

 Imagine marcă, tehnologie, companie 

 Tipare de cumpărare ale consumatorului 

 Modă şi modele 

 Evenimente şi influenţe importante 

 Acces şi tendinţe la cumpărături 

 Factori etnici/religioşi 

 Reclamă şi publicitate 

Tehnologic 
 Dezvoltarea tehnologiei competitive 

 Finanţarea cercetării 

 Tehnologii asociate/dependente 

 Tehnologii/soluţii de înlocuire 

 Maturitatea tehnologiei 

 Maturitatea şi capacitatea producţiei 

 Informaţii şi comunicaţii 

 Mecanisme/tehnologie de cumpărare la 
clienţi 

 Legislaţia tehnologică 

 Potenţialul de inovaţie 

 Acces, licenţă, patente tehnologice 

 Probleme de proprietate intelectuală 

 Modelul de analiză Pest 

O prezentare detaliată a analizei PEST poate fi găsită în Wikipedia9. 
 

Ambele tehnici oferă o imagine cuprinzătoare şi structurată a nevoilor beneficiarilor. 
Rezultatele vor suplimenta propunerea de afaceri, contribuind astfel la obţinerea 
fondurilor de înfiinţare a unui CSIRT. 
 
Canalele de comunicaţii 
Un subiect important de inclus în analiză este reprezentat de metode posibile de 
comunicare şi distribuire a informaţiilor („Cum comunic cu beneficiarul ?‖)  
 

                                                
9 Analiza PEST pe Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/PEST_analysis  

http://en.wikipedia.org/wiki/PEST_analysis
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Dacă este posibil, trebuie luate în considerare vizite personale regulate la beneficiari. 
Este un fapt demonstrat că întâlnirile faţă în faţă înlesnesc cooperarea. Dacă ambele 
părţi sunt dispuse să colaboreze, aceste întâlniri vor conduce la o relaţie mai deschisă. 
 
De obicei, CSIRT-urile operează un set de canale de comunicaţii. Următoarele elemente 
s-au dovedit utile în practică şi merită să fie luate în considerare 
 

 Site web public  

 Zonă privată a membrilor pe un site web 

 Formulare web pentru raportarea incidentelor 

 Liste de expediere 

 E-mail personalizat 

 Telefon / Fax 

 SMS 

 Scrisori pe hârtie ‗de modă veche‘ 

 Rapoarte lunare sau anuale 
 
Pe lângă folosirea e-mail-ului, formularelor web, telefonului sau faxului pentru facilitarea 
gestionării incidentelor (pentru a primi rapoarte despre incidente de la beneficiari, 
coordonaţi-vă cu alte echipe sau acordaţi asistenţă şi sprijin victimei), majoritatea 
CSIRT-urilor îşi publică documentele consultative de securitate pe un site web disponibil 
public şi printr-o listă de expediere. 
 

! Dacă este posibil, informaţiile trebuie distribuite într-o manieră sigură. De exemplu, e-

mail-ul poate fi semnat digital cu PGP, iar datele sensibile despre incident trebuie să fie 
întotdeauna criptate înainte de expediere. 
 
Pentru mai multe informaţii, consultaţi capitolul 8.5 Instrumente la dispoziţia CSIRT. 
Consultaţi şi capitolul 2.3 din RFC235010. 

 

CSIRT fictiv (pasul 3a) 
Efectuarea unei analize a beneficiarilor şi a canalelor corespunzătoare de 
comunicaţii 

 
O sesiune de „brainstorming‖ cu unele persoane importante din rândul managementului 
şi beneficiarilor a generat date suficiente pentru o analiză SWOT. Acest lucru a condus 
la concluzia că există o nevoie pentru serviciile de bază: 
 

 Alerte şi avertizări 

 Gestionarea incidentelor (analiza, asistenţa la răspunsuri şi coordonarea 
răspunsurilor) 

 Anunţuri 
 
Trebuie să vă asiguraţi că informaţiile sunt distribuite într-o manieră bine organizată 
pentru a ajunge la cea mai mare parte a beneficiarilor. Aceasta pentru a se lua decizia 
ca alertele, avertizările şi anunţurile sub forma consultanţei de securitate să fie publicate 

                                                
10  http://www.ietf.org/rfc/rfc2350.txt  

http://www.ietf.org/rfc/rfc2350.txt
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pe un site web dedicat şi distribuite cu ajutorul unei liste de expediere. CSIRT-ul pune la 
dispoziţie e-mail, telefon şi fax pentru primirea rapoartelor despre incidente. La pasul 
următor este planificat un formular web unificat. 
 
Vezi pagina următoare pentru o analiză SWOT exemplu. 

 

 
Punct tare 

 Există anumite cunoştinţe în cadrul 
companiei. 

 Le place planul şi sunt dispuşi să 
coopereze 

 Suport şi finanţare din partea 
consiliului de conducere 

 

 
Punct slab 

 Nu există prea multă 
comunicare între birourile 
diferitelor departamente şi 
ramuri. 

 Nu există coordonare cu 
incidentele informatice 

 O mulţime de ‘departamente 
mici” 

 
Oportunităţi 

 Cantitate importantă de informaţii 
nestructurate despre vulnerabilitate  

 Necesitate puternică de coordonare  

 Reducerea pierderilor cauzate de 
incidente 

 O mulţime de porţi deschise în 
problema securităţii informatice 

 Educarea personalului în probleme 
de securitate informatică  

 
Ameninţări 

 Nu sunt prea mulţi bani la 
dispoziţie 

 Deficit de personal 

 Aşteptări mari 

 Cultură  

 
 

 Exemplu de analiză SWOT 

Declaraţia misiunii 

După analizarea nevoilor şi dorinţelor beneficiarilor raportate la serviciile CSIRT, 
următorul pas trebuie să fie redactarea unei declaraţii de misiune.  
 
O declaraţie de misiune prezintă funcţia de bază a organizaţiei în societate, în termeni 
de produse şi servicii pe care aceasta le furnizează beneficiarilor. Permite comunicarea 
clară a existenţei şi funcţiei noului CSIRT. 
 
Este o bună practică să compactaţi declaraţia misiunii, dar nu prea mult deoarece forma 
declaraţiei nu se va schimba timp de câţiva ani. 
 
Iată câteva exemple de declaraţii de misiune de la CSIRT-urile în funcţiune: 
 
„<Numele CSIRT-ului> furnizează informaţii şi asistenţă <beneficiarilor (definiţi 
beneficiarii dvs.)> pentru implementarea măsurilor în avans menite să reducă riscurile 
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de apariţie a incidentelor legate de securitatea informatică, precum şi răspunsul la astfel 
de incidente atunci când apar”. 
 
„Pentru a oferi sprijin <beneficiarilor> la prevenirea şi răspunsul la incidente legate de 

securitatea informatică"
11

 
Declaraţia misiunii este un foarte important şi necesar punct de pornire. Vă rugăm să 
consultaţi capitolul 2.1 din RFC235012 pentru o prezentare mai detaliată a informaţiilor 

pe care un CSIRT trebuie să le publice. 
 

CSIRT fictiv (pasul 3b) 

Managementul CSIRT-ului fictiv a făcut următoarea declaraţie de misiune: 
„CSIRT-ul fictiv furnizează informaţii şi asistenţă personalului companiei gazdă pentru a 
reduce riscurile de producere a incidentelor legate de securitatea calculatoarelor, 
precum şi pentru a răspunde la astfel de incidente atunci când se produc.” 

 
Prin aceasta, CSIRT-ul fictiv subliniază faptul că este vorba de un CSIRT intern şi că 
domeniul său de bază este rezolvarea problemelor de securitate informatică. 

 

                                                
11 Declaraţia de misiune a Govcert.nl: http://www.govcert.nl  
12  http://www.ietf.org/rfc/rfc2350.txt  

http://www.govcert.nl/
http://www.ietf.org/rfc/rfc2350.txt
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Elaborarea planului de afaceri 
 

Am parcurs următoarele etape: 
 
1. Înţelegerea conceptului de CSIRT şi avantajele pe care ar putea să le aducă. 
2. Pentru ce sector va livra servicii noua echipă ? 
3. Ce tipuri de servicii poate furniza un CSIRT pentru beneficiarii săi. 
4. Analiza mediului şi a beneficiarilor 
5. Definirea declaraţiei de misiune 
 
>> Următorul pas constă în definirea planului de afaceri 
 

 
Rezultatul analizei vă oferă o bună imagine a necesităţilor şi slăbiciunilor (presupuse) ale 
beneficiarilor, de aceea reprezintă date de intrare pentru pasul următor. 

Definirea modelului financiar 

După analiză, câteva servicii de bază au fost alese pentru început. Următorul pas este 
să vă gândiţi la modelul financiar: ce parametri de furnizare a serviciului sunt atât 
potriviţi, cât şi profitabili.  
 
Într-o lume perfectă finanţarea ar fi adaptată nevoilor beneficiarilor, dar în realitate 
portofoliul serviciilor care pot fi furnizate trebuie să se adapteze la un buget dat. De 
aceea, este mai realist să începeţi cu planificarea problemelor financiare. 

Modelul costurilor 

Principalii doi factori care influenţează costurile sunt stabilirea orelor de program şi 
numărul (şi calitatea) personalului angajat. Este nevoie să asiguraţi răspuns la incidente 
şi asistenţă tehnică 24x7 sau aceste servicii vor fi furnizate numai în timpul orelor de 
program ? 
 
În funcţie de disponibilitatea dorită şi echipamentul de birou (de exemplu, este posibil să 
lucraţi de acasă ?), poate fi benefic să lucraţi cu o listă de serviciu la dispoziţie sau 
planificată.  
 
Un scenariu posibil constă în livrarea serviciilor în avans şi de răspuns în timpul orelor 
de program. În afara orelor de program vor fi furnizate numai servicii limitate, de 
exemplu numai în cazul dezastrelor şi incidentelor importante, de către un angajat de 
serviciu. 
 
O altă opţiune este să căutaţi cooperarea internaţională dintre alte echipe CSIRT. Există 
deja exemple de cooperare funcţională „Following the Sun‖ (Urmărirea soarelui). De 
exemplu, cooperarea dintre echipele europeană şi americană s-a dovedit benefică şi a 
furnizat o bună modalitate de partajare a capacităţii fiecăreia. CSIRT-ul Sun 
Microsystems de exemplu, care deţine o mulţime de birouri în zone cu fus orar diferit din 
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toată lumea (dar toate sunt membre ale aceluiaşi CSIRT), furnizează servicii 24x7 prin 
atribuirea permanentă a sarcinilor între echipe din toată lumea. Această operaţie 
limitează costurile deoarece echipele lucrează întotdeauna numai în timpul programului 
normal de lucru şi furnizează servicii şi pentru „partea adormită‖ a lumii. 
 
Este o bună practică să analizaţi mai aprofundat cu beneficiarii necesitatea serviciilor 
24x7. Alertele şi avertizările furnizate în timpul orelor de noapte nu au prea mult sens 
dacă destinatarul le va citi doar în dimineaţa următoare. Există o linie fină între „a avea 
nevoie de un serviciu‖ şi „a vrea un serviciu‖, şi mai ales orele de lucru au o mare 
importanţă în privinţa numărului de angajaţi şi facilităţilor necesare, prin aceasta având 
un impact major asupra modelului costurilor. 

Modelul veniturilor 

Când cunoaşteţi costul, la pasul următor este bine să vă gândiţi la posibile modele de 
venituri: cum pot fi finanţate serviciile planificate. Iată câteva scenarii posibile pentru 
evaluare: 
 
Utilizarea resurselor existente 

Întotdeauna este bine să evaluaţi resursele deja prezente în alte departamente ale 
companiei. Este deja angajat personalul corespunzător (de exemplu în departamentul IT 
existent), care să deţină necesarul de cunoştinţe şi experienţă ? Probabil se pot face 
aranjamente la conducere pentru a trimite acest personal la CSIRT în faza de pornire 
sau aceştia pot furniza CSIRT-ului asistenţă ad-hoc. 
 
Taxa de membru 

O altă posibilitate este să vindeţi beneficiarilor serviciile dvs. pe baza unei taxe de 
membru anuale/trimestriale. Serviciile suplimentare pot fi plătite în momentul folosirii, de 
exemplu serviciile de consultanţă sau auditurile de securitate. 
 
Un alt scenariu: serviciile pentru beneficiari (intern) sunt furnizate gratuit, dar serviciile 
livrate clienţilor din exterior pot fi plătite. O altă idee este să publicaţi documente 
consultative şi buletine de informaţii pe site-uri web publice care conţin o secţiune 
―Numai pentru membri‖ cu informaţii speciale, mai detaliate sau personalizate. 
 
S-a dovedit în practică faptul că „Abonamentul la serviciul CSIRT‖ are o utilizare limitată 
pentru asigurarea fondurilor suficiente, mai ales în faza de pornire. De exemplu, există 
costuri de bază fixate pentru echipă şi echipament care trebuie plătite în avans. 
Acoperirea acestor costuri prin vânzarea serviciilor CSIRT este dificilă şi implică o 
analiză financiară foarte detaliată pentru găsirea „punctului de echilibru‖.  
 
Subvenţia 

O altă posibilitate demnă de luat în considerare constă în înscrierea pentru o subvenţie 
de proiect furnizată de guvern sau un corp guvernamental, deoarece în acest moment 
majoritatea ţărilor au fonduri disponibile pentru proiecte de securitate informatică. 
Contactarea Ministerului de Interne ar putea fi un bun început. 
 
O combinaţie a diferitelor modele de venituri este, desigur, posibilă. 
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Definirea structurii organizatorice 

Structura organizatorică corespunzătoare unui CSIRT depinde în mare măsură de 
structura existentă la organizaţia gazdă şi de beneficiari. Depinde, de asemenea, de 
posibilitatea de a angaja permanent sau temporar experţi instruiţi.  
 
Un CSIRT tipic defineşte următoarele posturi în cadrul unei echipe: 
 
General  

 Manager general 
 
Personal 

 Manager de birou 

 Contabil 

 Consultant pe probleme de comunicaţii 

 Consilier juridic 
 
Echipa tehnică operaţională  

 Şeful echipei tehnice 

 Tehnicieni CSIRT, care furnizează serviciile CSIRT 

 Cercetători 
 
Consultanţi externi 

 Angajaţi în caz de necesitate 
 
Este foarte util să aveţi la bord un specialist pe probleme juridice, mai ales în faza de 
iniţiere a CSIRT-ului. Costul va creşte, dar veţi economisi timp şi dificultăţi legale. 
 
În funcţie de varietatea experienţei beneficiarilor şi atunci când CSIRT-ul deţine un profil 
media înalt, s-a dovedit că este foarte util să aveţi în echipă şi un expert în comunicaţie. 
Aceşti experţi se pot concentra pe traducerea problemelor tehnice dificile în mesaje mai 
clare pentru beneficiari sau partenerii media. Expertul în comunicaţii va transmite şi 
feedback-ul de la beneficiari la experţii tehnici, deci el/ea ar putea funcţiona ca 
„translator‖ şi „mediator‖ între aceste două grupuri. 
 
Mai jos sunt câteva exemple de modele organizatorice folosite de către CSIRT-uri 
operaţionale. 
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Modelul de afacere independentă 

CSIRT-ul este desfăşurat şi funcţionează ca organizaţie independentă, cu management 
şi angajaţi proprii. 
 

 

 Modelul Afacere independentă 
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Modelul încorporat 

Acest model poate fi folosit dacă un CSIRT trebuie implementat în cadrul unei organizaţii 
folosind, de exemplu, un departament IT existent. CSIRT-ul este condus de către un 
lider de echipă care este responsabil pentru activităţile CSIRT-ului. Liderul de echipă 
convoacă tehnicienii necesari pentru rezolvarea incidentelor sau efectuarea activităţilor 
CSIRT. El sau ea poate solicita asistenţă de specialitate în cadrul organizaţiei existente. 
 
De asemenea, acest model poate fi adaptat situaţiilor specifice atunci când acestea 
apar. În acest caz, echipa are alocat un număr fix de norme întregi echivalente (Full 
Time Equivalent) (FTE). Biroul de abuzuri al unui ISP, de exemplu, este în mod sigur un 
post permanent pentru unul sau mai multe FTE (în majoritatea cazurilor). 
 
 

 

 Modelul încorporat de organizare 
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Modelul campus  

Modelul campus, după cum sugerează şi numele, este adoptat în special de către 
CSIRT-urile academice şi de cercetare. Majoritatea organizaţiilor academice şi de 
cercetare sunt formate din diverse universităţi şi facilităţi de campus situate în locaţii 
diferite, răspândite la nivelul unei regiuni sau chiar în toată ţara (de exemplu, cazul 
Reţelelor naţionale de cercetare - NREN). Aceste organizaţii sunt de obicei 
independente una de cealaltă, având adeseori propriul CSIRT. Aceste CSIRT-uri sunt 
organizate în general sub umbrela CSIRT-ului ‗părinte‘ sau de bază. CSIRT-ul de bază 
coordonează şi este unicul punct de contact pentru lumea exterioară. În majoritatea 
cazurilor, CSIRT-ul de bază va furniza şi serviciile CSIRT de bază, distribuind 
informaţiile asociate incidentului la campusul CSIRT corespunzător. 
 
Unele CSIRT-uri îşi trimit serviciile de bază CSIRT la alte CSIRT-uri de campus, fapt 
care are ca rezultat cheltuieli generale mai mici pentru CSIRT-ul de bază. 
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 Modelul campus 

Modelul voluntar 

Acest model de organizare este reprezentat de un grup de persoane (specialişti) care s-
au reunit pentru a-şi asigura reciproc consultanţă şi suport (şi către alţii) pe bază de 
voluntariat. Este o comunitate puţin consolidată şi depinde în mare măsură de motivaţia 
participanţilor. 
 
Acest model este adoptat, de exemplu, de către comunitatea WARP13. 
 

Angajarea personalului corespunzător 
După ce v-aţi decis asupra serviciilor şi nivelului de sprijin acordate şi după ce aţi ales un 
model de organizare, următorul pas constă în găsirea numărului corect de persoane cu 
pregătire adecvată pentru activitate. 
 
Este aproape imposibil de specificat cifre clare pentru numărul de personal tehnic 
necesar din acest punct de vedere, dar valorile următoare s-au dovedit a fi o bună 
abordare: 
 

 Pentru livrarea a două servicii de bază pentru distribuirea buletinelor de 
consultanţă şi gestionarea incidentelor: minim 4 FTE. 

 

 Pentru un CSIRT cu servicii complete în timpul orelor de program şi pentru 
întreţinerea sistemelor: un minim de 6 - 8 FTE. 

 

 Pentru un schimb 24x7 cu personal complet (2 schimburi în orele din afara 
programului), numărul minim este de aproximativ 12 FTE.  

 
Acest număr include şi înlocuitorii angajaţilor care lipsesc pe motiv de boală, la sărbători 
etc. De asemenea, este necesar să verificaţi şi contractele colective de muncă de pe 
plan local. Dacă oamenii muncesc în afara orelor de program, această situaţie poate 
produce costuri suplimentare sub forma indemnizaţiilor suplimentare care trebuie plătite. 
 

                                                
13  Iniţiativa WARP http://www.enisa.europa.eu/cert_inventory/pages/04_02_02.htm#12  

http://www.enisa.europa.eu/cert_inventory/pages/04_02_02.htm#12
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Urmează o scurtă prezentare a competenţelor cheie pe care trebuie să le deţină experţii 
tehnici asociaţi unui CSIRT 

Elemente generale de prezentare a posturilor personalului tehnic: 

Competenţe personale 

 Flexibilitate, creativitate şi un bun spirit de echipă 

 Aptitudini analitice dezvoltate 

 Capacitatea de a explica probleme tehnice dificile în cuvinte simple 

 Sentimente pozitive faţă de păstrarea confidenţialităţii şi lucrul într-o manieră 
procedurală 

 Bune aptitudini de organizare 

 Rezistenţă la stres  

 Aptitudini dezvoltate de comunicare şi scriere  

 Spirit deschis şi disponibilitate de a învăţa 
 
Competenţe tehnice 

 Cunoaştere avansată a tehnologiei şi protocoalelor de internet 

 Cunoaşterea sistemelor de operare Linux şi Unix (în funcţie de echipamentul 
beneficiarilor) 

 Cunoaşterea sistemelor Windows (în funcţie de echipamentul beneficiarilor) 

 Cunoaşterea echipamentelor infrastructurii de reţea (router, switch, DNS, Proxy, Mail 
etc.) 

 Cunoaşterea aplicaţiilor de internet (SMTP, HTTP(s), FTP, telnet, SSH etc.) 

 Cunoaşterea ameninţărilor de securitate (DDoS, Phishing, Defacing, sniffing etc.) 

 Cunoştinţe despre evaluarea riscurilor şi implementări practice 
 
Competenţe suplimentare 

 Disponibilitatea de a lucra 24x7 sau la cerere (în funcţie de modelul serviciului) 

 Distanţa maximă de deplasare (în caz de urgenţă disponibilitate la birou; timp maxim 
de deplasare)  

 Nivelul de educaţie 

 Experienţă de lucru în domeniul securităţii informatice 
 

CSIRT fictiv (pasul 4) 

Definirea planului de afaceri 
 
Modelul financiar 

Datorită faptului că programul de afaceri electronice al companiei este 24x7, iar 
departamentul IT lucrează de asemenea 24x7, s-a decis asigurarea unui serviciu 
complet în timpul orelor de lucru şi a unui serviciu la cerere în afara programului. 
Serviciile destinate beneficiarilor vor fi furnizate gratuit, dar posibilitatea de a livra servicii 
către clienţi externi va fi analizată în cadrul fazei pilot şi de evaluare. 
 
Modelul veniturilor 

În timpul fazei de iniţiere şi pilot, CSIRT-ul va fi finanţat prin intermediul companiei 
gazdă. În timpul fazei pilot şi de evaluare vor fi discutate finanţări suplimentare, inclusiv 
posibilitatea de a vinde servicii clienţilor din exterior. 
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Modelul de organizare 
Organizaţia gazdă este o companie mică, de aceea este ales modelul încorporat. 
În timpul programului de lucru, serviciile de bază vor fi furnizate de către un personal 
alcătuit din trei angajaţi (distribuţia consultanţei de securitate şi gestionarea/coordonarea 
incidentelor).  
 
Departamentul IT al companiei are deja persoane cu aptitudini corespunzătoare. S-a 
ajuns la un acord cu acest departament astfel încât noul CSIRT să poată solicita 
asistenţă ad-hoc atunci când acest lucru este necesar. În plus, poate fi folosită a doua 
serie a tehnicienilor proprii pentru lucrul la cerere.  
Va exista o echipă de bază CSIRT alcătuită din patru membri cu normă întreagă, la care 
se adaugă cinci membri suplimentari. Unul dintre aceştia este disponibil şi în tură mobilă. 
 
Personalul 
Liderul echipei CSIRT are pregătire în domeniul securităţii şi asistenţei la primul şi al 
doilea nivel, deţinând experienţă în domeniul activităţii de gestionare a crizelor. Ceilalţi 
trei membri de echipă sunt specialişti în securitate. Membrii echipei CSIRT din cadrul 
departamentului IT, angajaţi cu program redus, sunt specialişti în propria zonă din 
infrastructura companiei.  

Utilizarea şi echipamentul de birou 

Echipamentul şi utilizarea spaţiului de birou, precum şi securitatea fizică sunt subiecte 
foarte largi, de aceea nu poate fi prezentată o descriere exhaustivă în acest document. 
Acest capitol are ca obiectiv să furnizeze o scurtă trecere în revistă a acestui subiect.  
 
Puteţi găsi mai multe informaţii despre securitatea fizică la: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_security 
http://www.sans.org/reading_room/whitepapers/physcial/ 
http://www.infosyssec.net/infosyssec/physfac1.htm 
 
„Consolidarea construcţiei” 

Deoarece CSIRT-urile manevrează de obicei informaţii foarte sensibile, este o bună 
practică să lăsaţi echipa să preia controlul asupra securităţii fizice a biroului. Securitatea 
va depinde foarte mult de facilităţile şi infrastructura existentă şi de politica de securitate 
a informaţiilor implementată de compania gazdă. 
 
Guvernele, de exemplu, lucrează cu scheme de clasificare şi sunt foarte stricte în 
legătură cu modul de gestionare a informaţiilor confidenţiale. Consultaţi compania sau 
instituţia dvs. în legătură cu reglementările şi politicile locale. 
 
De regulă, un CSIRT nou trebuie să depindă de cooperarea cu organizaţia gazdă pentru 
a afla reglementările, politicile locale şi alte probleme legale. 
 
O prezentare exhaustivă a tuturor echipamentelor şi măsurilor de securitate necesare nu 
constituie obiectivul acestui document. Mai jos veţi găsi o scurtă listă a facilităţilor 
elementare pentru CSIRT-ul dvs.: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_security
http://www.sans.org/reading_room/whitepapers/physcial/
http://www.infosyssec.net/infosyssec/physfac1.htm
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Reguli generale pentru clădire 

 Folosiţi comenzile de acces 

 Faceţi ca biroul CSIRT să fie accesibil numai personalului CSIRT.  

 Monitorizaţi birourile şi intrările cu ajutorul camerelor de supraveghere. 

 Arhivaţi informaţiile confidenţiale în dulapuri sau în seif. 

 Folosiţi sisteme informatice securizate. 
 
Reguli generale pentru echipamentul IT 

 Folosiţi echipament pe care personalul îl poate întreţine 

 Consolidaţi toate sistemele 

 Instalaţi patch-uri şi actualizaţi toate sistemele înainte de conectarea acestora la 
internet 

 Folosiţi software de securitate (firewall, mai multe programe de scanare antivirus, 
programe anti-spyware etc.) 

 
Întreţinerea canalelor de comunicaţii  

 Site web disponibil public  

 Zonă de membri restricţionată pe site-ul web  

 Formulare web pentru raportarea incidentelor 

 E-mail (suport PGP / GPG / S/MIME) 

 Software pentru lista de expediere 

 Puneţi la dispoziţia beneficiarilor o linie de telefon dedicată: 
- Telefon 
- Fax 
- SMS 

 
Sisteme de urmărire a înregistrărilor 

 Baza de date a contactelor cu informaţii despre membrii echipei, alte echipe etc. 

 Instrumente CRM 

 Sistem de tichete pentru gestionarea incidentelor 
 
Folosiţi de la început „stilul corporativ” pentru 

 E-mail standard şi aspectul buletinului de indicaţii 

 Scrisori pe hârtie ‗de modă veche‘ 

 Rapoarte lunare sau anuale 

 Formular de raportare a incidentelor 
 
Alte probleme 

 Prevederea comunicaţiilor în afara benzii în cazul atacurilor 

 Prevederea redundanţei la conexiunea de internet  
 
Pentru mai multe informaţii despre instrumente specifice CSIRT, consultaţi capitolul 
8.5 Instrumente la dispoziţia CSIRT. 
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Elaborarea unei politici de securitate a informaţiilor 

 
În funcţie de tipul CSIRT-ului dvs., veţi avea o politică personalizată pentru securitatea 
informaţiilor. Pe lângă faptul că descrie starea dorită a proceselor şi procedurilor 
operaţionale şi administrative, această politică trebuie să se alinieze cu legislaţia şi 
standardele în vigoare, mai ales în privinţa răspunderii CSIRT-ului. De obicei, activitatea 
CSIRT-ului este reglementată prin legi şi reglementări naţionale, care sunt adeseori 
implementate în contextul legislaţiei europene (de obicei Directive) şi al altor acorduri 
internaţionale. Standardele nu obligă în mod direct, dar pot fi sprijinite sau recomandate 
prin legi şi reglementări 
 
Mai jos este prezentată o scurtă listă a legilor şi politicilor posibile: 
 
Pe plan naţional 

 Diferite legi privind tehnologia informaţiei, telecomunicaţiile, media 

 Legile privind protecţia datelor şi a vieţii private 

 Legile şi reglementările privind păstrarea datelor 

 Legislaţia în materie de finanţe, contabilitate şi gestiune de întreprinderi 

 Codurile de conduită pentru guvernare corporativă şi guvernare IT 
 
Pe plan european 

 Directiva privind un cadru comunitar pentru semnăturile electronice (1999/93/CE) 

 Directivele privind protecţia datelor (1995/46/CE) şi protecţia vieţii private în 
comunicaţiile electronice (2002/58/CE) 

 Directivele privind accesul la rețelele şi serviciile de comunicații electronice 
(2002/19/CE – 2002/22/CE) 

 Directivele privind dreptul societăţilor (de exemplu, A opta directivă privind dreptul 
societăţilor) 

 
Pe plan internaţional 

 Acordul Basel II (mai ales în legătură cu managementul riscului operaţional) 

 Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea cibernetică 

 Convenţia Consiliului Europei privind drepturilor omului (articolul 8 despre viaţa 
privată) 

 Standardele internaţionale de contabilitate (IAS; acestea cer într-o anumită măsură 
controalele IT) 

 
Standarde 

 Standardul britanic BS 7799 (Securitatea informaţiilor) 

 Standardele internaţionale ISO2700x (Sistemele de management al securităţii 
informaţiilor) 

 IT-Grundschutzbuch (Germania), EBIOS (Franţa) şi alte versiuni naţionale 
 
Pentru a stabili dacă CSIRT-ul dvs. funcţionează conform legislaţiei naţionale şi 
internaţionale, luaţi legătura cu consilierul dvs. juridic.  
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Întrebările elementare care trebuie să primească răspuns în cadrul politicilor dvs. de 
prelucrare a informaţiilor sunt: 
 

 Cum este „etichetată‖ sau „clasificată" informaţia de intrare ? 

 Cum este gestionată informaţia, mai ales din punct de vedere al exclusivităţii ? 

 Ce consideraţii sunt adoptate pentru dezvăluirea informaţiilor, mai ales dacă 
informaţiile referitoare la incidente sunt transmise către alte echipe sau locaţii ? 

 Trebuie avute în vedere consideraţii legale cu privire la gestionarea informaţiilor ? 

 Aveţi o politică pentru utilizarea criptografiei în scopul protejării exclusivităţii şi 
integrităţii în arhive şi/sau comunicaţiile de date, mai ales pe e-mail ? 

 Această politică include posibile condiţii legale de limitare, de exemplu criptografia cu 
chei în custodie (key escrow) sau forţarea decriptării în cazul urmăririi în instanţă. 

  

CSIRT fictiv (pasul 5) 
Echipamentul de birou şi amplasarea 
Deoarece compania gazdă are deja instalată o securitate eficientă, noul CSIRT este 
bine situat din acest punct de vedere. Este prevăzută un aşa numit „centru de criză‖ 
pentru facilitarea coordonării în caz de urgenţă. Pentru materialul de criptare şi 
documentele sensibile se cumpără un seif. A fost stabilită o linie telefonică separată, 
inclusiv o centrală pentru facilitarea comunicaţiilor pe linie dedicată în timpul orelor de 
program şi telefonul mobil „de gardă‖ pentru perioada din afara orelor de program, 
având acelaşi număr de apel.  
 
De asemenea, puteţi folosi echipamentul existent şi site-ul web al companiei pentru a 
publica informaţii despre CSIRT. O listă de expediere este instalată şi întreţinută, având 
o parte restricţionată pentru comunicaţii între membrii echipei şi cu alte echipe. Toate 
datele de contact ale personalului sunt stocate într-o bază de date şi o copie tipărită a 
acesteia este păstrată în seif. 
 
Reglementare 

Datorită faptului că CSIRT-ul este încorporat într-o companie cu politici stabilite de 
securitate a informaţiilor, politicile corespunzătoare CSIRT-ului sunt determinate cu 
ajutorul consilierului juridic al companiei.  

 

Cooperarea cu alte CSIRT-uri şi eventualele iniţiative naţionale 

În acest document au fost deja menţionate de câteva ori existenţa altor iniţiative CSIRT 
şi necesitatea imperioasă de cooperare între acestea. Este o bună practică să contactaţi 
alte CSIRT-uri cât mai repede posibil pentru a stabili relaţii cu alte comunităţi CSIRT. De 
obicei, alte CSIRT-uri sunt foarte deschise la colaborare şi asistenţă acordate echipelor 
nou înfiinţate. 
 
Documentul ENISA intitulat Inventarul activităţilor CERT în Europa14 reprezintă un punct 
de pornire foarte bun pentru căutarea altor CSIRT-uri din ţară sau pentru activităţi de 
cooperare cu CSIRT-uri la nivel naţional. 
 

                                                
14  Inventar ENISA: http://www.enisa.europa.eu/cert_inventory/  

http://www.enisa.europa.eu/cert_inventory/
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Pentru asistenţă la identificarea unei surse potrivite de informaţii CSIRT, luaţi legătura cu 
experţii CSIRT de la ENISA:  
 
CERT-Relations@enisa.europa.eu  

mailto:CERT-Relations@enisa.europa.eu


 O abordare pas cu pas a modului de creare a unui CSIRT                     Produs final WP2006/5.1 (CERT-D1/D2)                  

RO Pagina 33 RO 

Urmează o prezentare generală a activităţilor din comunitatea CSIRT. Consultaţi 
Inventarul pentru o descriere mai amănunţită şi informaţii suplimentare. 

 

Iniţiativa europeană CSIRT  

 
TF-CSIRT15 

Grupul operativ CSIRT (TF-CSIRT) promovează colaborarea dintre Echipele de răspuns 
la incidentele de securitate informatică (CSIRT-uri) în Europa. Principalele obiective ale 
acestui grupul operativ constau în crearea unui forum pentru schimbul de experienţă şi 
cunoştinţe, stabilirea serviciilor pilot pentru comunitatea europeană a CSIRT-urilor şi 
sprijinirea înfiinţării de noi CSIRT-uri. 
 
Principalele obiective ale TF-CSIRT sunt: 

 Crearea unui forum pentru schimbul de experienţă şi cunoştinţe 

 Stabilirea serviciilor pilot pentru comunitatea CSIRT din Europa 

 Promovarea standardelor şi procedurilor comune de răspuns la incidentele de 
securitate 

 Acordarea de asistenţă la înfiinţarea noilor CSIRT-uri şi formarea personalului 
acestora. 

 Activităţile TF-CSIRT sunt concentrate în Europa şi ţările din jur, în conformitate cu 
termenii de referinţă aprobaţi de către Comitetul tehnic TERENA la data de 15 
septembrie 2004. 

 

Iniţiativa CSIRT globală 

 
FIRST16 
FIRST este principala organizaţie şi liderul global recunoscut în răspunsul la incidente. 
Calitatea de membru în FIRST permite echipelor de acţiune la incidente să răspundă 
mai eficient la incidentele de securitate – de răspuns şi în avans. 
 

FIRST aduce împreună o mulţime de echipe de răspuns la incidente în domeniul 
securităţii calculatoarelor, provenind de la organizaţii guvernamentale, comerciale şi 
educaţionale. FIRST are ca obiectiv coordonarea şi cooperarea pentru prevenirea 
incidentelor şi stimularea reacţiilor rapide, împreună cu promovarea transferului de 
informaţii între membri şi cu comunitatea în general. 
 

Pe lângă reţeaua de încredere creată de FIRST în comunitatea de răspuns global la 
incidente, FIRST furnizează şi servicii cu valoare adăugată. 
 

CSIRT fictiv (pasul 6) 
Căutarea cooperării 
Prin consultarea rapidă a Inventarului ENISA au fost găsite şi contactate unele CSIRT-
uri din aceeaşi ţară. A fost aranjată o vizită la faţa locului cu unul dintre acestea pentru 
liderul de echipă nou angajat. Acesta a fost informat despre activităţi naţionale CSIRT şi 
a participat la o şedinţă. 

                                                
15  TF-CSIRT: http://www.enisa.europa.eu/cert_inventory/pages/04_01_02.htm#06  

16  FIRST: http://www.enisa.europa.eu/cert_inventory/pages/05_02.htm  

http://www.enisa.europa.eu/cert_inventory/pages/04_01_02.htm#06
http://www.enisa.europa.eu/cert_inventory/pages/05_02.htm
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Această şedinţă a fost mai mult decât utilă pentru colectarea exemplelor de metode de 
lucru şi obţinerea suportului din partea altor câteva echipe.  

Promovarea planului de afaceri  
 

Până acum am parcurs paşii următori: 
 
1. Înţelegerea conceptului de CSIRT şi avantajele pe care le poate aduce. 
2. Pentru ce sector va livra servicii noua echipă ? 
3. Tipuri de servicii pe care un CSIRT le poate furniza beneficiarilor. 
4. Analiza mediului şi a beneficiarilor 
5. Definirea declaraţiei de misiune 
6. Elaborarea planului de afaceri 

a. Definirea modelului financiar 
b. Definirea structurii organizaţionale 
c. Începerea procesului de angajare a personalului 
d. Utilizarea şi echiparea biroului 
e. Elaborarea unei politici de securitate a informaţiilor 
f. Căutarea partenerilor de cooperare  

 
>> Pasul următor constă în introducerea paşilor de mai sus într-un plan de proiect şi 
începerea activităţii ! 

 
Un bun început pentru definirea proiectului dvs. constă în realizarea unui caz de afaceri. 
Acesta va fi folosit ca bază pentru planul proiectului şi la înscrierea pentru asistenţă 
managerială şi obţinere de buget sau alte resurse.  
 
S-a dovedit că este util să raportaţi permanent către conducere pentru a menţine la nivel 
înalt gradul de sensibilizare în materie de probleme de securitate informatică, prin 
aceasta sprijinind permanent propriul dvs. CSIRT. 
 
Iniţierea unei afaceri începe cu analiza problemelor şi oportunităţilor cu ajutorul unui 
model de analiză, prezentat în capitolul 5.3 Analiza beneficiarilor, şi prin stabilirea 

contactului cu posibili beneficiari. 
 
Aşa cum s-a specificat mai devreme, există multe lucruri de luat în considerare atunci 
când iniţiaţi un CSIRT. Este mai bine să adaptaţi materialul menţionat mai sus la nevoile 
CSIRT pe măsură ce acesta se apar.  
 
Este o bună practică, atunci când raportaţi la management, să vă actualizaţi cazul cât 
mai mult posibil cu ajutorul articolelor recente din ziare sau de pe internet şi să explicaţi 
de ce serviciul CSIRT şi coordonarea internă a incidentelor sunt cruciale pentru 
asigurarea bunurilor firmei. De asemenea, este necesar să specificăm că numai sprijinul 
continuu în probleme de securitate informatică poate conduce la o afacere stabilă, mai 
ales în cazul unei companii sau instituţii care depinde de sectorul IT. 
 



 O abordare pas cu pas a modului de creare a unui CSIRT                     Produs final WP2006/5.1 (CERT-D1/D2)                  

RO Pagina 35 RO 

(O frază memorabilă a lui Bruce Schneier subliniază acest lucru: „SSeeccuurriittaatteeaa  nnuu  eessttee  uunn  

pprroodduuss,,  ccii  uunn  pprroocceess
1177

!!““))  

  

Un instrument cunoscut de ilustrare a problemelor de securitate este reprezentat de 
următorul grafic furnizat de către CERT/CC:  
 

 

 Cunoştinţele intruşilor în raport cu gradul de sofisticare al atacurilor (sursa CERT-CC
18

) 

 
Acesta prezintă tendinţele în securitatea informatică, mai ales gradul de scădere a 
aptitudinilor necesare pentru efectuarea unor atacuri tot mai sofisticate. 
 
Un alt punct de menţionat este perioada de timp tot mai scurtă dintre disponibilitatea 
actualizărilor software pentru vulnerabilităţi şi începerea atacurilor contra acestora: 
 
Patch -> Exploatare  Viteza de răspândire  

Nimda: 11 luni Cod roşu: Zile 
Slammer: 6 luni Nimda: Ore 
Nachi: 5 luni Slammer: Minute 
Blaster: 3 săptămâni   
Witty: 1 zi (!)   
 
Datele colectate despre incidente, îmbunătăţirile posibile şi lecţiile învăţate constituie de 
asemenea o bună prezentare.  

                                                
17  Bruce Schneier: http://www.schneier.com/  

18  http://www.cert.org/archive/pdf/info-sec-ip.pdf  

http://www.schneier.com/
http://www.cert.org/archive/pdf/info-sec-ip.pdf
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Prezentarea planurilor de afaceri şi a mecanismelor de 
management 

O prezentare pentru management, inclusiv promovarea CSIRT-ului pe cont propriu, nu 
constituie un caz de afaceri, dar, dacă este efectuată corespunzător, va conduce la 
obţinerea sprijinului pentru CSIRT din partea conducerii, în majoritatea cazurilor. Pe de 
altă parte, cazul de afaceri nu trebuie văzut doar ca un exerciţiu de management, ci 
trebuie folosit şi pentru comunicaţii către echipă şi beneficiari. Termenul caz de afaceri 
ar putea suna foarte comercial şi la distanţă de practica CSIRT zilnică, dar furnizează un 
bun focus şi direcţie la implementarea unui CSIRT. 
 
Răspunsurile la întrebările următoare pot fi folosite pentru proiectarea unui bun caz de 
afaceri (exemplele date sunt ipotetice şi folosite doar pentru ilustrare. „Adevăratele‖ 
răspunsuri depind în foarte mare măsură de circumstanţele „reale‖). 
 

 Care este problema ? 

 Ce doriţi să obţineţi cu beneficiarii? 

 Ce se întâmplă dacă nu faceţi nimic ? 

 Ce se întâmplă dacă faceţi ceva ? 

 Cât va costa ?  

 Ce se va obţine ? 

 Când începeţi şi când se va termina ? 
 
Care este problema ? 

În majoritatea cazurilor, ideea de înfiinţare a unui CSIRT apare atunci când securitatea 
informatică a devenit o parte vitală a afacerii principale a unei companii sau instituţii sau 
când incidentele de securitate informatică devin un risc pentru afaceri, făcând din 
slăbirea securităţii o operaţie de afaceri uzuală. 
 
Majoritatea companiilor sau instituţiilor deţin un departament de suport regulat sau un 
birou de asistenţă, dar în majoritatea cazurilor incidentele de securitate sunt gestionate 
insuficient şi nu atât de structurat pe cât ar trebui. În cele mai multe cazuri, domeniul 
incidentelor de securitate necesită aptitudini şi atenţie speciale. O abordare mai 
structurată este benefică şi va reduce riscurile afacerii şi daunele pentru companie.  
 
Problema este că în cele mai multe cazuri există o lipsă de coordonare şi cunoştinţele 
existente nu sunt folosite pentru a gestiona incidente, deşi ar putea preveni producerea 
acestora în viitor şi posibile pierderi financiare şi / sau afectarea reputaţiei unei instituţii.  
 
Care sunt obiectivele de atins cu beneficiarii ? 
Aşa cum s-a explicat mai devreme, CSIRT-ul dvs. îşi va deservi beneficiarii şi-i va ajuta 
să-şi rezolve incidentele şi problemele de securitate informatică. Ridicarea nivelului de 
cunoştinţe în domeniul securităţii informatice şi dezvoltarea unei culturi de sensibilizare 
în materie de securitate sunt obiective suplimentare.  
 
Această cultură caută de la început măsuri proactive şi preventive, reducând astfel 
costurile de exploatare.  
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Introducerea acestei culturi de cooperare şi asistenţă în cadrul unei companii sau 
instituţii poate stimula eficienţa în general, în majoritatea cazurilor.  
 
Ce se întâmplă dacă nu se face nimic ? 

Un mod nestructurat de gestionare a securităţii informatice poate conduce la daune 
suplimentare, inclusiv pentru reputaţia instituţiei. Pierderile financiare şi implicaţiile legale 
ar putea fi alte rezultate.  
 
Ce se întâmplă dacă se iau măsuri ? 
S-a produs sensibilizarea în materie de probleme de securitate. Aceasta contribuie la 
rezolvarea eficientă a acestor probleme şi la prevenirea pierderilor viitoare. 
 
Cât va costa ? 

În funcţie de modelul organizatoric, costurile vor fi reprezentate de salariile membrilor 
echipei CSIRT şi de organizarea, echipamentul, instrumentele şi licenţele software.  
 
Ce se va obţine ? 

În funcţie de afacere şi de pierderile din trecut, se va obţine mai multă transparenţă în 
procedurile şi practicile de securitate, protejându-se astfel atuurile esenţiale ale afacerii. 
 
Care este graficul de desfăşurare ? 
Consultaţi capitolul 12. Descrierea planului proiectului pentru prezentarea unui plan de 
proiect exemplu. 
 
Exemple de cazuri de afaceri şi abordări existente 

Iată câteva exemple pentru cazuri de afaceri CSIRT, care merită studiate: 
 

 http://www.cert.org/csirts/AFI_case-study.html 
Crearea unui CSIRT pentru instituţie financiară: Studiu de caz 
 

Scopul acestui document este să comunice lecţiile învăţate de o instituţie financiară 
(denumită AFI în acest document) pe măsură ce acestea au dezvoltat şi implementat 
atât un plan de abordare a problemelor de securitate, cât şi o Echipă de răspuns la 
incidentele legate de securitatea calculatoarelor (CSIRT). 
 

 http://www.terena.nl/activities/tf-csirt/meeting9/jaroszewski-assistance-csirt.pdf 
Sumarul cazului de afaceri CERT POLSKA (prezentare în format PDF). 
 

 http://www.auscert.org.au/render.html?it=2252 
Crearea unei Echipe de răspuns la incidente (IRT) în anii '90 putea fi o sarcină foarte 
dificilă. Mulţi angajaţi ai echipei IRT nu aveau nicio experienţă în acest domeniu. 
Această lucrare examinează rolul pe care IRT îl poate juca în comunitate şi 
problemele care trebuie abordate atât în timpul formării, cât şi după începerea 
operaţiilor. Poate fi utilă IRT-urilor existente deoarece se poate mări gradul de 
sensibilizare faţă de problemele care nu au fost abordate anterior. 

 

http://www.cert.org/csirts/AFI_case-study.html
http://www.terena.nl/activities/tf-csirt/meeting9/jaroszewski-assistance-csirt.pdf
http://www.auscert.org.au/render.html?it=2252
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 http://www.sans.org/reading_room/whitepapers/casestudies/1628.php 
Case Study in Information Security, Securing the Enterprise, de: Roger Benton 
 
Această lucrare practică este un studiu de caz al trecerii unei companiei de asigurări 
spre un sistem de securitate la nivel de întreprindere. Intenţia acestei lucrări este să 
furnizeze o cale de urmat pentru crearea sau migrarea către un sistem de securitate. 
Iniţial, un sistem primitiv de securitate online reprezenta singurul mecanism de 
control al accesului la datele instituţiei. Expunerile erau severe – nu erau prevăzute 
controale de integritate în afara mediului online. Orice persoană cu cunoştinţe 
elementare de programare putea adăuga, modifica şi/sau şterge date de producţie. 

 

 http://www.esecurityplanet.com/trends/article.php/10751_688803 
Marriott's e-security strategy: business-IT collaboration 
 

Conform experienţei lui Chris Zoladz de la Marriott International, Inc., securitatea 
comerţului electronic este un proces, nu un proiect. Acesta a fost mesajul pe care 
Zoladz l-a transmis la recenta Conferinţă şi expoziţie pentru comerţul electronic de la 
Boston, sponsorizată de către Intermedia Group. Ca vicepreşedinte pentru protecţia 
informaţiilor la Marriott, Zoladz raportează prin intermediul departamentului juridic, 
deşi nu este avocat. Sarcina sa constă în identificarea zonelor unde sunt stocate 
cele mai valoroase informaţii de afaceri ale companiei Marriott şi modul în care 
acestea circulă în interiorul şi în afara companiei. Marriott are definită o 
responsabilitate separată pentru infrastructura tehnică aflată în sprijinul securităţii, 
care intră în atribuţiile arhitectului de securitate informatică. 
 

CSIRT fictiv (pasul 7) 
Promovarea planului de afaceri 
 
S-a decis să se colecteze date şi cifre din istoria companiei. Acest lucru este mai mult 
decât util în cazul unei analize statistice a situaţiei securităţii informatice. Această 
colectare trebuie continuată atunci când CSIRT-ul funcţionează pentru a păstra 
actualizate datele statistice.  
 
Alte CSIRT-uri naţionale au fost contactate şi intervievate în legătură cu propriile cazuri 
de afaceri. Acestea au furnizat asistenţă prin compilarea unor diapozitive cu informaţii 
despre evoluţii recente în domeniul incidentelor de securitate informatică şi despre 
costurile acestora.  
 
În acest caz exemplu de CSIRT fictiv nu a existat o necesitate presantă de a convinge 
managementul în legătură cu importanţa afacerii IT, în consecinţă nu a fost dificilă 
obţinerea aprobării pentru primul pas. Au fost pregătite un caz de afaceri şi un plan de 
proiect, inclusiv o estimare a costurilor de înfiinţare şi de exploatare. 

http://www.sans.org/reading_room/whitepapers/casestudies/1628.php
http://www.esecurityplanet.com/trends/article.php/10751_688803


 O abordare pas cu pas a modului de creare a unui CSIRT                     Produs final WP2006/5.1 (CERT-D1/D2)                  

RO Pagina 39 RO 

Exemple de proceduri operaţionale şi tehnice (fluxuri de 
lucru) 

 

Până acum am parcurs paşii următori: 
 
1. Înţelegerea conceptului de CSIRT şi a avantajelor pe care le poate aduce. 
2. Pentru ce sector va livra servicii noua echipă ? 
3. Ce tipuri de servicii poate furniza un CSIRT pentru beneficiarii săi. 
4. Analiza mediului şi a beneficiarilor. 
5. Definirea declaraţiei de misiune. 
6. Elaborarea planului de afaceri. 

a. Definirea modelului financiar. 
b. Definirea structurii organizatorice. 
c. Demararea procesului de angajare a personalului. 
d. Utilizarea şi echiparea biroului. 
e. Elaborarea unei politici de securitate a informaţiilor 
f. Căutarea partenerilor de cooperare. 

7. Promovarea planului de afaceri. 
a. Aprobarea cazul de afaceri. 
b. Aranjarea întregului material într-un plan de proiect. 

 
>> Pasul următor este: aducerea CSIRT în stadiul operaţional 

 
Având stabilite fluxuri de lucru bine organizate, veţi îmbunătăţi calitatea şi timpul necesar 
per incident sau caz de vulnerabilitate.  
 
Aşa cum s-a evidenţiat în casetele exemplu, CSIRT-ul fictiv va furniza servicii de bază 
CSIRT: 
 

 Alerte şi avertizări 

 Gestionarea incidentelor 

 Anunţuri 
 
Acest capitol prezintă exemple de fluxuri de lucru care descriu serviciile de bază ale unui 
CSIRT. Acest capitol conţine şi informaţii despre colectarea informaţiilor din diverse 
surse, verificarea relevanţei şi autenticităţii acesteia, precum şi redistribuirea către 
beneficiari. În sfârşit, acest capitol conţine exemple pentru cele mai elementare 
proceduri şi instrumente CSIRT specifice. 
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Evaluarea bazei de instalare a beneficiarilor 

Primul pas constă în obţinerea unei imagini generale a sistemelor IT instalate la 
beneficiarii dvs. În acest mod, CSIRT-ul poate evalua relevanţa informaţiilor primite şi le 
poate filtra înainte de redistribuire pentru ca beneficiarii să nu fie suprasaturaţi cu 
informaţii care de fapt nu le sunt necesare. 
 
Este o bună practică să începeţi de la partea simplă, de exemplu prin folosirea unei foi 
de calcul Excel de tipul următor: 
  
Cat
eg
ori
e 

Apl
icaţ
ie 

Pro
dus 
soft
war
e  

Ver
siu
ne 

Sis
te
m 
op
era
re 
(S
O) 

Ver
siu
ne 
SO 

Be
nefi
ciar 

 

Desktop Birou Excel x-x-x Microsoft XP-prof A 

Desktop Browser IE x-x- Microsoft XP-prof A 

Reţea Router CISCO x-x-x CISCO x-x-x- B 

Server Server Linux x-x-x L-distro x-x-x B 

Servicii Server web Apache  Unix x-x-x B 

 
Cu ajutorul funcţiei de filtrare din Excel este foarte uşor să selectaţi componenta 
software corespunzătoare şi să vedeţi care beneficiar foloseşte un anumit tip de 
software.  
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Generarea alertelor, avertizărilor şi anunţurilor 

Generarea alertelor, avertizărilor şi anunţurilor respectă aceleaşi fluxuri de lucru: 

 Colectarea informaţiilor 

 Evaluarea relevanţei şi sursei informaţiilor 

 Evaluarea riscurilor pe baza informaţiilor colectate 

 Distribuirea informaţiilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : Fluxul de procesare a informaţiilor 

În următoarele paragrafe, acest flux de lucru va fi descris mai detaliat. 
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Pasul 1: Colectarea informaţiilor despre vulnerabilitate. 
 

De obicei există două tipuri principale de surse de informaţii care furnizează date de 
intrare pentru servicii: 
  

 Informaţii de vulnerabilitate despre sistemele (dvs.) IT 

 Rapoarte despre incidente 
 
În funcţie de tipul de afacere şi infrastructura IT, există multe surse publice şi private 
pentru informaţii despre vulnerabilitate: 
 

 Liste de expediere publice şi private 

 Informaţii despre vulnerabilitatea produselor de la furnizori 

 Site-uri web  

 Informaţii de pe internet (Google etc…)  

 Parteneriate publice şi private care furnizează informaţii despre vulnerabilitate 
(FIRST, TF-CSIRT, CERT-CC, US-CERT….) 
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Toate aceste informaţii contribuie la creşterea nivelului de cunoştinţe despre 
vulnerabilităţi specifice în sistemele IT. 
 
Aşa cum s-a specificat înainte, pe internet sunt disponibile multe surse bune şi uşor 
accesibile de informaţii despre securitate. Grupul de lucru ad-hoc ENISA intitulat „servicii 
CERT‖ pentru 2006, produce la momentul scrierii o listă mai cuprinzătoare care se 
presupune că era actuală la sfârşitul lui 200619.  
 

 

Pasul 2: Evaluarea informaţiilor şi a riscurilor  
 
 

Acest pas va avea ca rezultat o analiză a impactului unei anumite vulnerabilităţ i asupra 
infrastructurii IT a beneficiarilor. 
 
Identificarea 

Informaţiile de vulnerabilitate care intră trebuie să fie întotdeauna identificate după sursă 
şi trebuie stabilit dacă sursa este de încredere înainte de furnizarea oricăror informaţii 
către beneficiari. Altfel, oamenii ar putea intra în alertă în mod fals, fapt ce ar putea 
conduce la perturbări inutile ale proceselor de afaceri şi în final la scăderea reputaţiei 
CSIRT-ului. 
 

                                                
19  Servicii ad-hoc WG CERT: http://www.enisa.europa.eu/pages/ENISA_Working_group_CERT_SERVICES.htm  

http://www.enisa.europa.eu/pages/ENISA_Working_group_CERT_SERVICES.htm
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Procedura următoare prezintă un exemplu de stabilire a autenticităţii unui mesaj: 
 

Procedură pentru modul de stabilire a autenticităţii unui mesaj şi a sursei acestuia  
 
Lista de verificare generală 

1. Sursa este cunoscută şi înregistrată ca atare ? 
2. Informaţiile ajung pe un canal obişnuit ? 
3. Există informaţii „ciudate‖, care „arată‖ rău ? 
4. Mergeţi pe inspiraţie, dacă aveţi dubii în legătură cu o informaţie, verificaţi-o din nou 

! 
  
E-Mail - Surse  

1. Adresa sursei este cunoscută organizaţiei şi se află pe lista surselor ? 
2. Semnătura PGP este corectă ? 
3. Când aveţi dubii, verificaţi antetul complet al mesajului. 
4. Când aveţi dubii, folosiţi „nslookup‖ sau „dig‖ pentru a verifica domeniul 

expeditorului20. 
  
WWW - Surse  

1. Verificaţi certificatele browserului la conectarea pe un site web sigur (https ://). 
2. Verificaţi conţinutul şi validitatea sursei (tehnic). 
3. Dacă aveţi dubii, nu efectuaţi clic pe legături şi nu descărcaţi software. 
4. Când aveţi dubii, aplicaţi „lookup‖ şi „dig‖ pe domeniu şi efectuaţi o „traceroute‖. 
  
Telefon 

1. Ascultaţi cu atenţie numele. 
2. Recunoaşteţi vocea ? 
3. Dacă aveţi dubii, cereţi un număr de telefon şi solicitaţi să sunaţi înapoi apelantul. 

Exemplu de procedură de identificare a informaţiilor 

 
Relevanţa 

Prezentarea generală a componentelor de hardware şi de software instalate poate fi 
folosită pentru filtrarea informaţiilor de vulnerabilitate primite în funcţie de relevanţă, 
având ca obiectiv găsirea unui răspuns la întrebările: „Beneficiarii folosesc acest produs 
software ?‖; „Sunt informaţiile relevante pentru ei ?‖ 
 
Clasificarea 

Unele informaţii primite pot fi clasificate sau etichetate ca fiind restricţionate (de exemplu 
rapoartele despre incidente, primite de la alte echipe). Toate informaţiile trebuie 
gestionate conform cererii expeditorului şi în conformitate cu propria politică de 
securitate a informaţiilor. O regulă de bază bună este „Nu distribuiţi informaţii dacă nu 
sunteţi sigur că acesta a fost scopul; când aveţi dubii, cereţi permisiunea expeditorului 
pentru acest lucru.‖ 

                                                
20 Instrumente pentru verificarea identităţilor în CHIHT: 

http://www.enisa.europa.eu/cert_inventory/pages/04_02.htm#04  

http://www.enisa.europa.eu/cert_inventory/pages/04_02.htm#04
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Evaluarea riscurilor şi analiza impactului 

Există câteva metode de determinare a riscurilor şi impactului unei (posibile) 
vulnerabilităţi.  
 
Riscul este definit ca fiind probabilitatea de exploatare a vulnerabilităţii. Există câţiva 
factori importanţi (printre alţii): 
 

 Vulnerabilitatea este binecunoscută ? 

 Vulnerabilitatea este larg răspândită ? 

 Vulnerabilitatea este uşor de exploatat ? 

 Vulnerabilitatea poate fi exploatată de la distanţă ? 
 
Toate aceste întrebări oferă o bună imagine a gravităţii vulnerabilităţii. 
O metodă foarte simplă de calculare a riscului este reprezentată de formula următoare: 
 

 Impact = Risc X Daune posibile    

 
Daunele posibile pot fi 
 

 Accesul neautorizat la date 

 Refuzul serviciului (DOS) 

 Obţinerea sau extinderea permisiunilor 
 
(Pentru scheme de clasificare mai elaborate, consultaţi sfârşitul acestui capitol). 
 
După răspunsul la aceste întrebări se poate adăuga o evaluare generală la documentul 
consultativ, care să informeze în legătură cu posibilele riscuri sau daune. Adeseori sunt 
folosiţi termeni simpli precum LOW (SCĂZUT), MEDIUM (MEDIU) şi HIGH (RIDICAT). 
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RISK

Is the vulnarabil ity widely known? No, l imited 1 Yes, public 2

Is the vulnarabil ity widely exploited? No 1 Yes 2

Is it easy to exploit the vulnerabil ity? No, hacker 1 Yes, script kiddie 2 11,12 High

Precondition: default configuration? No. specific 1 Yes, standard 2 8,9,10 Medium 0

Precondition: physical access required? Yes 1 No 2 6,7 Low

Precondition: user account required? Yes 1 No 2

Damage

Unauthorized access to data No 0 Yes, read 2 Yes, read + write 4 6 t/m 15 High

DoS No 0 Yes, non-critical 1 Yes, critical 5 2 t/m 5 Medium 0

Permissions No 0 Yes, user 4 Yes, root 6 0,1 Low

OVERALL

High Remote root >> Imediately action needed!

Local root exploit (attacker has a user account on the machine)

Denial of Service

Medium Remote user exploit >> Action within a week

Remote unauthorized access to data

Unauthorized obtaining data

Local unauthorized access to data

Low Local unauthorized obtaining user-rights >> Include it in general process

Local user exploit

Alte scheme mai cuprinzătoare de evaluare a riscurilor sunt: 
 
Schema de evaluare GOVCERT.NL21 

Schema CSIRT-ului guvernului olandez GOVCERT.NL a dezvoltat o matrice pentru 
evaluarea riscurilor, fiind dezvoltată în faza iniţială a Govcert.nl şi încă actualizată la cele 
mai noi tendinţe.  
 

 

 
 
 
 

 

Schema de evaluare GOVCERT.NL 

 
Descrierea formatului comun pentru consultanţă EISPP22 

Programul european de promovare a securităţii informaţiilor (EISPP) este un proiect 
cofinanţat de către Uniunea Europeană în cadrul programului cadru V. Proiectul EISPP 
are ca obiectiv dezvoltarea unui cadru de lucru european nu numai pentru comunicarea 
cunoştinţelor de securitate, ci şi pentru definirea conţinutului şi modalităţilor de 
diseminare a informaţiilor de securitate către IMM-uri. Furnizând serviciile de securitate 
informatică necesare către IMM-uri europene, acestea vor fi încurajate să-şi dezvolte 
încrederea şi utilizarea comerţului electronic, fapt care conduce la oportunităţi mai mari 
şi mai bune pentru afaceri noi. În viziunea Comisiei Europene, EISPP este pionierul în 
crearea unei reţele europene de expertiză în cadrul Uniunii Europene. 
 
Formatul de consultanţă german DAF23 

DAF este o iniţiativă a CERT-Verbund din Germania şi reprezintă o componentă de bază 
a unei infrastructuri de generare şi comunicare a consultanţei de securitate de către 
echipe diferite. DAF este special conceput pentru necesităţile CERT-urilor germane; 
standardul este dezvoltat şi întreţinut de către CERT-Bund, DFN-CERT, PRESECURE şi 
Siemens-CERT.

                                                
21 Matricea vulnerabilităţilor: http://www.govcert.nl/download.html?f=33  

22 EISSP: http://www.enisa.europa.eu/cert_inventory/pages/04_03.htm#03  

23 DAF: http://www.enisa.europa.eu/cert_inventory/pages/04_03.htm#02  

http://www.govcert.nl/download.html?f=33
http://www.enisa.europa.eu/cert_inventory/pages/04_03.htm#03
http://www.enisa.europa.eu/cert_inventory/pages/04_03.htm#02
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Pasul 3: Distribuirea informaţiilor 

 
Un CSIRT are la dispoziţie câteva metode de distribuire, în funcţie de dorinţele 
beneficiarilor şi strategia dvs. de comunicare. 
 

 Site web 

 E-mail 

 Rapoarte  

 Arhivare şi cercetare 
 
Consultanţa de securitate distribuită de către un CSIRT trebuie să respecte întotdeauna 
aceeaşi structură. Acest lucru va mări lizibilitatea şi cititorul va găsi rapid toate 
informaţiile relevante. 
 
Un document consultativ trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: 
 

Titlul documentului consultativ   

……………………………………………………………………………………… 
 

Numărul de referinţă    

…………………………… 
Sistemele afectate    
- …………………………… 
- …………………………… 
 
SO corespunzător + versiunea  

…………………………… 
Risc.                                (ridicat – mediu - scăzut)                                        

………       
Impact/daune posibile  (ridicat – mediu - scăzut) 

……… 
Id-uri externe:                     (CVE, ID-uri buletine de vulnerabilitate) 
…………                                  
 

Prezentare generală a vulnerabilităţii 

…………………………………………………………… 
 

Impact 

…………………………………………………………… 
 

Soluţie 

…………………………………………………………… 
 

Descriere (detalii) 

…………………………………………………………… 
 

Anexă 
…………………………………………………………… 
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Exemplu de schemă pentru document consultativ 

 
Consultaţi capitolul 10. Exerciţiu pentru un exemplu complet de document consultativ de 
securitate. 

Gestionarea incidentelor 

Aşa cum s-a specificat în introducerea acestui capitol, procesul de management al 
informaţiilor în timpul gestionării incidentelor este foarte similar procesului folosit la 
compilarea alertelor, avertizărilor şi anunţurilor. Dar partea de colectare a informaţiilor 
este de obicei diferită, deoarece modul normal de obţinere a datelor asociate incidentului 
este fie prin primirea rapoartelor de incident din partea beneficiarilor sau altor echipe, fie 
prin recepţionarea feedback-ului de la părţile implicate, în timpul procesului de 
gestionare a incidentelor. Informaţiile se transmit de obicei prin e-mail (criptat); uneori 
este necesară utilizarea telefonului sau faxului.  
 
La primirea informaţiilor prin telefon, este o bună practică să notaţi imediat toate detaliile 
fie cu ajutorul unui instrument de gestionare/raportare a incidentelor, fie prin întocmirea 
unui memoriu. Este necesar să generaţi imediat (înainte de terminarea apelului) un 
număr al incidentului (dacă nu a fost atribuit unul până acum) şi să-l trimiteţi raportorului 
de la telefon (sau printr-un e-mail rezumativ expediat ulterior) ca referinţă pentru 
comunicările ulterioare. 
 
Restul acestui capitol prezintă procesul elementar de gestionare a incidentelor. O 
analiză foarte amănunţită a procesului complet de gestionare a incidentelor şi a tuturor 
fluxurilor şi subfluxurilor implicate poate fi găsită în documentaţia CERT/CC Definirea 
proceselor de gestionare a incidentelor pentru CSIRT-uri24. 

                                                
24 Definirea proceselor de gestionare a incidentelor: http://www.cert.org/archive/pdf/04tr015.pdf  

http://www.cert.org/archive/pdf/04tr015.pdf
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În esenţă, gestionarea incidentelor respectă următorul flux de lucru:  
 

 

Fluxul de prelucrare a incidentului 
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Pasul 1: Primirea rapoartelor despre incident 
 
 

Aşa cum s-a menţionat anterior, rapoartele despre incident ajung la CSIRT pe câteva 
canale, majoritatea pe e-mail, dar şi prin telefon sau fax.  
 
Conform specificaţiilor anterioare, este o bună practică să notaţi toate detaliile într-un 
format fixat, la primirea unui raport despre incident. În acest mod vă asiguraţi că nu 
omiteţi informaţii foarte importante. Mai jos puteţi găsi o schemă exemplu: 
  

FORMULAR DE RAPORTARE A INCIDENTULUI 

Completaţi acest formular şi expediaţi-l prin fax sau e-mail la: ……………. 
Rândurile marcate cu * sunt obligatorii. 
 
Nume şi organizaţie 
1.    Numele*: 
2.    Numele organizaţiei*: 
3.    Tipul de sector: 
4.    Ţara*: 
5.    Locul: 
6.    Adresa de e-mail*: 
7.    Numărul de telefon*: 
8.    Altele: 
 
Gazdă(e) afectată 
9. Numărul de gazde: 
10. Nume gazdă şi IP*: 
11. Funcţia gazdei*: 
12. Fusul orar: 
13. Hardware: 
14. Sistemul de operare: 
15. Software afectat: 
16. Fişierele afectate: 
17. Securitate: 
18. Nume gazdă şi IP: 
19. Protocolul/portul: 
 
Incident 
20.   Numărul de referinţă ref #: 
21. Tipul incidentului: 
22. Incident pornit: 
23. Acesta este un incident în curs de desfăşurare:   DA   NU 
24. Ora şi metoda de depistare: 
25. Vulnerabilităţile cunoscute: 
26. Fişierele suspecte: 
27. Contramăsurile: 
28. Descriere detaliată*: 

Cuprinsul unui raport de incident 
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Pasul 2: Evaluarea incidentului 
 

La acest pas este verificată autenticitatea şi relevanţa incidentului raportat, iar incidentul 
este clasificat. 
 
Identificarea 
Pentru a preveni orice acţiune inutilă, este o bună practică să verificaţi dacă expeditorul 
este de încredere şi aparţine CSIRT-ului dvs. sau unor CSIRT-uri asociate. Sunt valabile 
reguli similare celor descrise în capitolul 8.2 Generarea alertelor. 
 
Relevanţa 

La acest pas verificaţi dacă cererea de gestionare a incidentului are ca origine 
beneficiarii CSIRT-ului sau dacă incidentul raportat implică sisteme IT de la beneficiari. 
Dacă niciuna din cele de mai sus nu se aplică, atunci raportul este de obicei 
redirecţionat la CISRT-ul corespunzător25.  
 
Clasificarea 

La acest pas este pregătit triajul prin clasificarea gravităţii incidentului. Detaliile despre 
clasificarea incidentelor nu se înscriu în obiectivul acestui document. Un bun început 
constă în utilizarea schemei de clasificare a cazurilor CSIRT (Exemplu pentru CSIRT de 
întreprindere): 
 

 

                                                
25 Instrumente pentru verificarea identităţilor în CHIHT: 

http://www.enisa.europa.eu/cert_inventory/pages/04_02.htm#04  

http://www.enisa.europa.eu/cert_inventory/pages/04_02.htm#04
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Schema de clasificare a incidentelor (sursa: FIRST)
26

 

 
 
 
Triajul 

Triajul este un sistem folosit de către personalul medical sau de urgenţă pentru a 
raţionaliza resurse medicale limitate atunci când numărul pacienţilor depăşeşte resursele 
disponibile pentru îngrijire, astfel încât să fie trataţi cât mai mulţi pacienţi posibil27. 
 
CERT/CC furnizează următoarea descriere: 
 
Triajul este un element esenţial al oricărei capacităţi de gestionare a incidentelor, mai 
ales în cazul unui CSIRT stabilit. Triajul se află pe drumul critic al înţelegerii elementelor 
raportate în cadrul organizaţiei. Acesta este vehiculul prin care toate informaţiile se 
îndreaptă către un singur punct de contact, fapt care permite o vizualizare generală a 
activităţii în derulare şi o corelare cuprinzătoare a tuturor datelor raportate. Triajul 
permite evaluarea iniţială a unui raport primit, pe care îl introduce în coadă pentru 
gestionare ulterioară. Furnizează, de asemenea, o locaţie pentru începerea 
documentării iniţiale şi a introducerii datelor unui raport sau solicitări, dacă acest lucru nu 
a fost deja realizat în procesul de detectare. 
 
Funcţia de triaj furnizează o imagine imediată a stării curente a întregii activităţi raportate 
— rapoartele închise sau deschise, acţiuni în aşteptare şi cât de multe rapoarte de 
fiecare tip au fost primite. Acest proces poate contribui la identificarea problemelor 
posibile de securitate şi la stabilirea priorităţilor pentru sarcinile de lucru. Informaţiile 
colectate în timpul triajului pot fi folosite pentru generarea tendinţelor şi statisticilor de 
vulnerabilitate şi incidente, destinate conducerii superioare28.  
 

Triajul trebuie efectuat numai de către cei mai experimentaţi membri ai echipei, 
deoarece necesită înţelegerea profundă a efectelor potenţiale ale incidentelor asupra 
anumitei părţi a beneficiarilor şi capacitatea de a decide cine este cel mai potrivit 
membru al echipei pentru gestionarea incidentului. 

                                                
26 Clasificarea cazurilor la CSIRT http://www.first.org/resources/guides/csirt_case_classification.html  

27 Triajul în Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Triage  

28 Definirea proceselor de gestionare a incidentului: http://www.cert.org/archive/pdf/04tr015.pdf  

http://www.first.org/resources/guides/csirt_case_classification.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Triage
http://www.cert.org/archive/pdf/04tr015.pdf
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Pasul 3: Acţiuni 
 
 

Incidentele triate intră de obicei într-o coadă de solicitare a unui instrument de 
gestionare a incidentelor, folosit de unul sau mai mulţi gestionari de incidente care 
parcurg, în esenţă, următorii paşi. 
 
Emiterea tichetului de incident 

Este posibil ca numărul tichetului de incident să fi fost deja generat la un pas anterior (de 
exemplu când incidentul a fost raportat prin telefon). În caz contrar, primul pas este să 
creaţi un număr care va fi folosit în toate comunicările ulterioare în legătură cu acest 
incident. 
 
Ciclul de viaţă al incidentului 
Gestionarea unui incident nu urmează o serie de paşi care să conducă în final la o 
soluţie, ci parcurge mai degrabă un ciclu de paşi aplicaţi în mod repetat până când 
incidentul este în sfârşit rezolvat şi toate părţile implicate deţin toate informaţiile 
necesare. Acest cerc, adeseori denumit „Ciclul de viaţă al incidentului‖, conţine 
procesele următoare: 
 
Analiza:    Sunt analizate toate detaliile incidentului raportat. 
Obţinerea coordonatelor de contact:  Pentru a putea raporta în continuare informaţii 

despre incident către toate părţile implicate, de 
exemplu alte CSIRT-uri, victimele şi probabil 
proprietarii sistemelor care ar fi putut fi folosite 
pentru atacuri. 

Furnizarea asistenţei tehnice: Ajută victimele să-şi revină rapid în urma 
rezultatelor incidentului şi să colecteze mai multe 
informaţii despre atac. 

Coordonarea: Informează alte părţi implicate, de exemplu 

CSIRT-ul responsabil pentru sistemul IT folosit la 
un atac, sau alte victime. 

 

Această structură este denumită „ciclu de viaţă‖, deoarece unul dintre paşi conduce la 
altul şi ultimul, partea de coordonare, ar putea conduce din nou la o nouă analiză şi 
ciclul începe din nou. Procesul se termină atunci când toate părţile implicate au primit şi 
raportat toate informaţiile necesare. 
 

Consultaţi manualul CERT/CC CSIRT pentru o descriere mai detaliată a ciclului de viaţă 
al incidentului29. 
 
Raportul de gestionare a incidentului 

Compilând un raport, pregătiţi-vă pentru întrebări din partea managementului în legătură 
cu incidentele. Este o bună practică să creaţi un document (numai pentru uz intern) 
despre „lecţiile învăţate‖, pentru formarea personalului şi evitarea erorilor la procesele 
viitoare de gestionare a incidentelor. 

                                                
29 Manualul CSIRT: http://www.cert.org/archive/pdf/csirt-handbook.pdf  

http://www.cert.org/archive/pdf/csirt-handbook.pdf
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Arhivarea 
Examinaţi regulile de arhivare prezentate anterior în capitolul 6.6 Elaborarea unei politici 
de securitate a informaţiilor. 

 
Consultaţi secţiunea A.1 Informaţii suplimentare din anexă pentru indicaţii cuprinzătoare 

despre gestionarea incidentelor şi ciclul de viaţă al acestora. 

Exemplu de grafic de răspuns  

Definirea termenului de răspuns este adeseori neglijată, dar trebuie să fie parte a 
oricărui acord de nivel de servicii bine conceput (SLA) dintre un CSIRT şi beneficiarii săi. 
Furnizarea la timp a feedback-ului către beneficiari în timpul gestionării incidentului este 
crucială atât pentru responsabilităţile proprii ale beneficiarilor, cât şi pentru reputaţia 
echipei. 
Termenele de răspuns trebuie să fie comunicate clar beneficiarilor pentru evitarea 
aşteptărilor nepotrivite. Următorul grafic de răspuns foarte simplu poate fi folosit ca punct 
de pornire pentru un acord SLA mai detaliat cu beneficiarii unui CSIRT. 
 
Iată un exemplu de grafic practic de răspuns, din punctul de vedere al unei cereri de 
asistenţă:  
 

Exemplu de grafic 
de 

răspuns 

De asemenea, este o bună practică să instruiţi beneficiarii în legătură cu propriile 
termene de răspuns, mai ales când să contacteze CSIRT-ul în caz de urgenţă. În 
majoritatea cazurilor este mai bine să-şi contacteze CSIRT-ul într-o etapă iniţială şi este 
o bună practică să încurajaţi beneficiarii în acest sens când au dubii.  
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Instrumente la dispoziţia CSIRT 

Acest capitol oferă câteva indicaţii în legătură cu instrumente comune utilizate de către 
CSIRT-uri. Sunt furnizate doar exemple, mai multe informaţii se pot găsi în 
Clearinghouse of Incident Handling Tools30 (CHIHT). 

 
Software de criptare a e-mail-urilor şi mesajelor 

 GNUPG      http://www.gnupg.org/ 
GnuPG este implementarea completă şi gratuită a standardului OpenPGP de către 
proiectul GNU, aşa cum este definit prin RFC2440. GnuPG vă permite să criptaţi şi 
să semnaţi datele şi comunicaţiile dvs. 
 

 PGP      http://www.pgp.com/ 
Varianta comercială 

 
Instrument de gestionare a incidentelor 

Administrează incidente şi rezultatele acestora, păstrând evidenţa acţiunilor. 
 

 RTIR      http://www.bestpractical.com/rtir/ 
RTIR este un sistem de gestionare a incidentelor gratuit, opensource, proiectat 
special pentru necesităţile echipelor CERT şi ale altor echipe de răspuns la 
incidente. 

 
Instrumente CRM 
Când aveţi mulţi beneficiari diferiţi şi trebuie să urmăriţi toate programările şi detaliile, 
poate fi utilă o bază de date CRM. Există multe variante diferite, iată câteva exemple: 
 

 SugarCRM      http://www.sugarcrm.com/crm/ 
 

 Sugarforce (Versiune gratuită open source) http://www.sugarforge.org/ 
 
Verificarea informaţiilor 

 Program de urmărire a site-urilor web  http://www.aignes.com/index.htm 

Acest program monitorizează site-uri web pentru actualizări şi modificări. 
 

 Urmărirea unei pagini    http://www.watchthatpage.com/ 
Serviciul trimite prin e-mail informaţii despre modificările site-urilor de internet (gratuit 
şi comercial). 

 

                                                
30 CHIHT: http://www.enisa.europa.eu/cert_inventory/pages/04_02.htm#04  

http://www.gnupg.org/
http://www.pgp.com/
http://www.bestpractical.com/rtir/
http://www.sugarcrm.com/crm/
http://www.sugarforge.org/
http://www.aignes.com/index.htm
http://www.watchthatpage.com/
http://www.enisa.europa.eu/cert_inventory/pages/04_02.htm#04
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Găsirea informaţiilor de contact 

Găsirea contactului potrivit pentru raportarea incidentelor nu este o sarcină simplă. Pot fi 
folosite mai multe surse de informaţii: 
 

 RIPE31 

 Obiect IRT32 

 TI33 
 
În plus, CHIHT listează câteva instrumente pentru găsirea informaţiilor de contact34. 

 

CSIRT fictiv (pasul 8) 
Stabilirea fluxurilor de proces şi a procedurilor operaţionale şi tehnice 

CSIRT-ul fictiv se concentrează pe livrarea serviciilor CSIRT de bază: 
 

 Alerte şi avertizări 

 Anunţuri 

 Gestionarea incidentelor 
 
Echipa a dezvoltat proceduri care funcţionează bine şi pot fi uşor înţelese de către orice 
membru al echipei. CSIRT-ul fictiv a angajat şi un jurist pentru a gestiona răspunderile şi 
politica de securitate a informaţiilor. Echipa a adoptat câteva instrumente utile şi a găsit 
informaţii utile despre probleme operaţionale în urma discuţiilor cu alte CSIRT-uri. 
 
A fost generat un şablon standard pentru consultanţă de securitate şi rapoarte de 
incidente. Echipa foloseşte RTIR pentru gestionarea incidentelor. 

                                                
31 Definiţie RIPE: http://www.ripe.net/whois  

32 Obiectul IRT în baza de date RIPE: http://www.enisa.europa.eu/cert_inventory/pages/04_02_01.htm#08  

33 Iniţiator de încredere: http://www.enisa.europa.eu/cert_inventory/pages/04_01_03.htm#07  

34 Instrumente pentru verificarea identităţilor în CHIHT: 

http://www.enisa.europa.eu/cert_inventory/pages/04_02.htm#04  

http://www.ripe.net/whois
http://www.enisa.europa.eu/cert_inventory/pages/04_02_01.htm#08
http://www.enisa.europa.eu/cert_inventory/pages/04_01_03.htm#07
http://www.enisa.europa.eu/cert_inventory/pages/04_02.htm#04
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Formarea personalului CSIRT 
 

Am parcurs până acum paşii următori: 
 
1. Înţelegerea conceptului de CSIRT şi avantajele pe care le poate aduce. 
2. Pentru ce sector va livra servicii noua echipă ? 
3. Tipurile de servicii pe care un CSIRT le poate furniza beneficiarilor. 
4. Analiza mediului şi a beneficiarilor. 
5. Definiţia declaraţiei de misiune. 
6. Elaborarea planului de afaceri. 

a. Definirea modelului financiar. 
b. Definirea structurii de organizare. 
c. Începerea operaţiei de angajare a personalului. 
d. Utilizarea şi echiparea biroului. 
e. Elaborarea unei politici de securitate a informaţiilor 
f. Căutarea partenerilor de cooperare. 

7. Promovarea planului de afaceri. 
a. Aprobarea cazului de afaceri. 
b. Aranjarea componentelor într-un plan de proiect. 

8. Aducerea CSIRT în stadiul operaţional. 
a. Crearea fluxurilor de lucru 
b. Implementarea instrumentelor CSIRT 

  
>> Pasul următor este: formarea personalului  

 
Acest capitol prezintă cele două surse principale pentru formare CSIRT dedicată: 
TRANSITS şi cursurile CERT/CC. 

TRANSITS 
TRANSITS este un proiect european pentru promovarea înfiinţării Echipelor de răspuns 
la incidente de securitate a calculatoarelor (CSIRT-uri) şi dezvoltarea CSIRT-urilor 
existente prin abordarea problemei insuficienţei de personal CSIRT instruit. Acest 
obiectiv este abordat prin furnizarea cursurilor de formare a specialiştilor pentru a instrui 
personalul (noilor CSIRT-uri) CSIRT-urilor în problemele de organizare, operaţionale, 
tehnice, de piaţă şi legislative, implicate în furnizarea serviciilor CSIRT. 
 
În particular, TRANSITS a realizat următoarele: 
 

 a dezvoltat, actualizat şi revizuit în mod regulat materialul cursului de formare 
modulară 

 a organizat ateliere de formare acolo unde au fost livrate materialele cursului 

 a permis participarea membrilor personalului din (noile) CSIRT-uri la aceste ateliere 
de formare, cu accent particular pe participarea statelor în curs de aderare la UE 

 a diseminat materialele cursului de formare şi a asigurat exploatarea rezultatelor35. 
 

                                                
35 TRANSITS: http://www.enisa.europa.eu/cert_inventory/pages/04_02_02.htm#11  

http://www.enisa.europa.eu/cert_inventory/pages/04_02_02.htm#11
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ENISA facilitează şi sprijină cursurile TRANSITS. Dacă doriţi să ştiţi cum să vă înscrieţi 
la cursuri, cerinţele şi costurile, luaţi legătura cu experţii CSIRT de la ENISA: 
 
CERT-Relations@enisa.europa.eu 
 
În anexa acestui document găsiţi un material de curs exemplu ! 
 

CERT/CC 

Complexitatea infrastructurilor calculatoarelor şi reţelelor şi provocarea administrării fac 
dificilă menţinerea corespunzătoare a securităţii în reţea. Administratorii de reţea şi 
sistem nu deţin suficienţi oameni şi practici de securitate pentru a se apăra în faţa 
atacurilor şi a minimiza daunele. Ca rezultat se produc tot mai multe incidente de 
securitate a calculatoarelor. 
Când se produc incidente de securitate a calculatoarelor, organizaţiile trebuie să 
răspundă rapid şi eficient. Cu cât o organizaţie recunoaşte, analizează şi răspunde mai 
rapid la un incident, cu atât se pot limita mai bine daunele şi se pot micşora costurile de 
recuperare. Înfiinţarea unei Echipe de răspuns la incidentele de securitate a 
calculatoarelor (CSIRT) este o cale excelentă de furnizare a capacităţii de răspuns rapid 
şi de prevenire a incidentelor viitoare. 
 
CERT-CC furnizează cursuri pentru manageri şi personalul tehnic în domenii precum 
crearea şi gestionarea echipelor de răspuns la incidente de securitatea calculatoarelor 
(CSIRT-uri), răspunsul la şi analizarea incidentelor de securitate, precum şi 
îmbunătăţirea securităţii în reţea. Dacă nu este specificat altfel, toate cursurile se 
desfăşoară în Pittsburgh, Pennsylvania. Membrii personalului nostru predau cursuri de 
securitate şi la Carnegie Mellon University. 
 
 Cursuri CERT/CC disponibile36, dedicate CSIRT-urilor 
 
Crearea unei Echipe de răspuns la incidente de securitatea calculatoarelor (CSIRT) 
Gestionarea Echipelor de răspuns la incidente de securitatea calculatoarelor (CSIRT-uri) 
Noţiuni fundamentale despre gestionarea incidentelor 
Gestionare avansată a incidentelor pentru personalul tehnic 
 
În anexa acestui document puteţi găsi materialul de curs exemplu ! 
 

CSIRT fictiv (pasul 9) 
Formarea personalului 

CSIRT-ul fictiv decide să-şi trimită tot personalul tehnic la următoarele cursuri 
TRANSITS. Liderul echipei urmează în plus cursul Gestionarea unui CSIRT de la 
CERT/CC. 

                                                
36 Cursuri CERT/CC: http://www.sei.cmu.edu/products/courses   

mailto:CERT-Relations@enisa.europa.eu
http://www.sei.cmu.edu/products/courses/cert/creating-csirt.html
http://www.sei.cmu.edu/products/courses/cert/managing-csirts.html
http://www.sei.cmu.edu/products/courses/cert/fundamentals-incident.html
http://www.sei.cmu.edu/products/courses/cert/csih-advanced.html
http://www.sei.cmu.edu/products/courses
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Exerciţiu: crearea unui document consultativ 
 

Până acum am parcurs paşii următori: 
 
1. Înţelegerea conceptului de CSIRT şi avantajele pe care le poate aduce. 
2. Pentru ce sector va livra servicii noua echipă ? 
3. Tipurile de servicii pe care un CSIRT le poate furniza beneficiarilor săi. 
4. Analiza mediului şi beneficiarilor. 
5. Definirea declaraţiei de misiune. 
6. Elaborarea planului de afaceri. 

a. Definirea modelului financiar. 
b. Definirea structurii de organizare. 
c. Începerea procesului de angajare a personalului. 
d. Utilizarea şi echiparea biroului. 
e. Elaborarea unei politici de securitate a informaţiilor. 
f. Căutarea partenerilor de cooperare. 

7. Promovarea planului de afaceri. 
a. Aprobarea cazului de afaceri. 
b. Aranjarea componentelor într-un plan de proiect. 

8. Aducerea unui CSIRT în stadiul operaţional. 
a. Crearea fluxurilor de lucru 
b. Implementarea instrumentelor pentru CSIRT 

9. Formarea personalului dvs. 
 
>> Următorul pas este să exersaţi şi să fiţi gata pentru activitatea reală ! 

 
Pentru ilustraţie, acest capitol prezintă un exerciţiu exemplu pentru o sarcină CSIRT 
zilnică: crearea unui document consultativ de securitate. 
 
Elementul de declanşare a fost următorul document consultativ de securitate original, 
expediat de Microsoft: 
 
Identificator 
buletin 

Buletin de securitate Microsoft MS06-042 

Titlu buletin Actualizare cumulativă de securitate pentru Internet Explorer 

(918899) 

Sumar executiv Această actualizare rezolvă câteva vulnerabilităţi din Internet Explorer 

care ar putea permite executarea codului de la distanţă. 

Evaluare de 

severitate 

maximă 

Critică 

Impactul 

vulnerabilităţii 

Executarea codului de la distanţă 

Software 

afectat 

Windows, Internet Explorer. Pentru mai multe informaţii, consultaţi 

secţiunea Software afectat şi Locaţii de descărcare. 

 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68097
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=68097
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21140
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Acest buletin al furnizorului abordează o vulnerabilitate recent identificată în Internet 
Explorer. Furnizorul publică mai multe remedii pentru acest software, pentru versiuni 
multiple de Microsoft Windows. 
 
CSIRT-ul fictiv, după primirea acestor informaţii de vulnerabilitate printr-o listă de 
expediere, începe cu fluxul de lucru prezentat în capitolul 8.2 Generarea alertelor, 

avertizărilor şi anunţurilor.  

 
 

 
 
Pasul 1: Colectarea informaţiilor de vulnerabilitate. 
 

 
Primul pas constă în navigarea prin site-ul de internet al furnizorului. CSIRT-ul fictiv 
verifică aici autenticitatea informaţiilor şi colectează detalii suplimentare despre 
vulnerabilitate şi sistemele IT afectate. 
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Pasul 2: Evaluarea informaţiilor şi a riscurilor 
 

 
Identificarea 

Informaţiile au fost deja verificate prin verificarea încrucişată a datelor de vulnerabilitate 
primite prin e-mail, în comparaţie cu textul de pe site-ul de internet al furnizorului. 
 
Relevanţa 

CSIRT-ul fictiv compară lista sistemelor afectate de pe site-ul web cu lista sistemelor 
folosite la beneficiari. Găseşte că cel puţin unul dintre beneficiarii proprii foloseşte 
Internet Explorer, de aceea informaţiile despre vulnerabilitate sunt într-adevăr relevante. 
 

Categorie Aplicaţie Produs 
software 
 

Versiune SO Versiune 
SO 

Beneficiar 

Desktop Browser IE x-x- Microsoft XP-prof A 

 
Clasificarea 

Informaţiile sunt publice, deci pot fi folosite şi redistribuite.  
 
Evaluarea riscurilor şi analiza de impact 
Răspunsul la întrebări arată că riscul şi impactul sunt înalte (clasificate critic de către 
Microsoft). 
 
RISC 

Vulnerabilitatea este binecunoscută ? Y 

Vulnerabilitatea este larg răspândită ? Y 

Este uşor de exploatat vulnerabilitatea ? Y 

Vulnerabilitatea poate fi exploatată de la 
distanţă ? 

Y 

 
DAUNE 

Impacturile posibile sunt accesibilitatea de la distanţă şi posibila executare a codului de 
la distanţă. Această vulnerabilitate implică mai multe aspecte, fapt care face ca riscul să 
fie înalt. 
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Pasul 3: Distribuirea 

 
 
CSIRT-ul fictiv este un CSIRT intern. Are la dispoziţie facilităţile de e-mail, telefon şi site-
ul web intern pentru canale de comunicaţie. CSIRT-ul produce acest document 
consultativ, derivat din şablonul din capitolul 8.2 Generarea alertelor, avertizărilor şi 
anunţurilor. 
 
 

Titlul documentului consultativ   

Multiple vulnerabilităţi găsite în Internet Explorer 
 

Număr de referinţă     

082006-1 
Sisteme afectate       
 Toate sistemele desktop care au instalate SO Microsoft 

 

SO asociat + versiune  
 Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 

 Microsoft Windows XP Service Pack 1 şi Microsoft Windows XP Service Pack 2 

 Microsoft Windows XP Professional x64 Edition 

 Microsoft Windows Server 2003 şi Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 

 Microsoft Windows Server 2003 pentru sisteme Itanium-based şi Microsoft Windows 
Server 2003 cu SP1 pentru sisteme Itanium-based 

 Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition 
 

Risc                                      (ridicat-mediu-scăzut)                                        

RIDICAT      
Impact/deteriorare posibilă   (ridicat-mediu-scăzut) 

RIDICAT 
Id-uri externe:                       (CVE, ID-uri buletin de vulnerabilitate) 

MS-06-42                                 
 

Prezentarea vulnerabilităţii 
Microsoft a identificat câteva vulnerabilităţi critice în Internet Explorer care pot conduce la 
execuţia de cod la distanţă. 
 

Impact 
Un atacator ar putea controla complet sistemul, instalând programe, adăugând utilizatori 
şi putând modifica sau şterge datele. Factorul de atenuare este că cele de mai sus se pot 
întâmpla numai dacă utilizatorul este logat cu drepturi de administrator. Utilizatorii 
conectaţi cu drepturi mai puţine ar avea mai puţin de suferit.  
 

Soluţie 
Aplicaţi imediat patch-ul corespunzător la IE 
 

Descriere (detalii) 
Pentru mai multe informaţii consultaţi ms06-042.mspx 
 

Anexă 
Pentru mai multe informaţii consultaţi ms06-042.mspx 

http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms06-042.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms06-042.mspx
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Rezultatul este acum gata pentru distribuire. Deoarece acest buletin are importanţă 
critică, este recomandat să apelaţi beneficiarii când este posibil. 
 

CSIRT fictiv (pasul 10) 
Exerciţii 

În timpul primelor săptămâni de operaţii CSIRT-ul fictiv a folosit câteva cazuri fictive (pe 
care le-a obţinut ca exemple de la alte CSIRT-uri) pe post de exerciţii. În plus, s-au emis 
câteva documente consultative de securitate pe baza informaţiilor despre 
vulnerabilitatea reală distribuite de furnizorii de hardware şi software, care au fost 
potrivite şi reglate după necesităţile beneficiarilor. 
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Concluzie 
Aici este finalul ghidului. Documentul este proiectat să ofere o prezentare foarte scurtă a 
diverselor procese necesare pentru înfiinţarea unui CSIRT. Această prezentare nu se 
doreşte a fi completă, nici nu intră prea mult în detalii specifice. Consultaţi secţiunea A.1 
Informaţii suplimentare din anexă pentru literatură despre subiectul respectiv. 

 
Următorii paşi importanţi pentru CSIRT-ul fictiv vor fi: 
 

 Primirea feedback-urilor de la beneficiari pentru reglarea fină a serviciilor 
furnizate 

 Obţinerea rutinei în activitatea zilnică 

 Exersarea situaţiilor de urgenţă 

 Păstrarea unui contact strâns cu diverse comunităţi CSIRT pentru a contribui la 
activitatea lor voluntară într-o zi 
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Prezentarea planului de proiect 
NOTĂ: Planul de proiect este o primă estimare a timpului necesar. În funcţie de 
resursele disponibile, durata reală a proiectului poate să difere. 

 
Planul de proiect este disponibil în diferite formate pe CD şi pe site-ul web ENISA. 
Acesta prezintă complet toate procesele descrise în acest document. 
 
Principalul format va fi Microsoft Project, deci materialul poate fi direct folosit în acest 
instrument de management al proiectului. 
 

 

Planul de proiect 
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Planul de proiect cu toate sarcinile şi o parte a diagramei Gantt 

 
Planul de proiect este disponibil şi în formatele CVS şi XML. O utilizare suplimentară 
poate fi solicitată din partea experţilor CSIRT de la ENISA:  
CERT-Relations@enisa.europa.eu  

mailto:CERT-Relations@enisa.europa.eu
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ANEXA 

A.1 Informaţii suplimentare 
Manual pentru CSIRT-uri (CERT/CC) 
O lucrare de referinţă, foarte cuprinzătoare, despre toate subiectele relevante pentru 
activitatea unui CSIRT 
Sursa: http://www.cert.org/archive/pdf/csirt-handbook.pdf 
 
Definirea proceselor de management al incidentelor pentru CSIRT-uri: O activitate 
în derulare 

O analiză amănunţită a gestionării incidentelor 
Sursa: http://www.cert.org/archive/pdf/04tr015.pdf 
 
Practică pentru Echipele de răspuns la incidentele de securitate a calculatoarelor 
(CSIRT-uri) 

O analiză cuprinzătoare a situaţiei efective a peisajului CSIRT mondial, inclusiv istorie, 
statistici şi multe altele 
Sursa: http://www.cert.org/archive/pdf/03tr001.pdf 

 
CERT-in-a-box 

O descriere cuprinzătoare a lecţiilor acumulate prin înfiinţarea GOVCERT.NL şi 'De 
Waarschuwingsdienst', Serviciul naţional olandez de alertare. 
Sursa: http://www.govcert.nl/render.html?it=69  
 
RFC 2350: Aşteptări pentru răspunsul la incidente de securitate a calculatoarelor 

Sursa: http://www.ietf.org/rfc/rfc2350.txt  
 
NIST37 Ghidul de gestionare a incidentelor cu securitatea calculatoarelor 
Sursa: http://www.securityunit.com/publications/sp800-61.pdf 
 
Inventarul ENISA pentru activităţi CERT în Europa 
O lucrare de referinţă care prezintă informaţii despre CSIRT-uri din Europa şi diverse 
activităţi ale acestora 
Sursa: http://www.enisa.europa.eu/cert_inventory/  
 

                                                
37 NIST:Institutul Naţional pentru Standarde şi Tehnologii 

http://www.cert.org/archive/pdf/csirt-handbook.pdf
http://www.cert.org/archive/pdf/04tr015.pdf
http://www.cert.org/archive/pdf/03tr001.pdf
http://www.govcert.nl/render.html?it=69
http://www.ietf.org/rfc/rfc2350.txt
http://www.securityunit.com/publications/sp800-61.pdf
http://www.enisa.europa.eu/cert_inventory/
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A.2 Serviciile CSIRT 

Mulţumiri speciale pentru CERT/CC, care a furnizat această listă 
 

Servicii de răspuns Servicii în avans Gestionarea artefactelor 

 Alerte şi avertizări 

 Gestionarea 
incidentelor 

 Analiza incidentelor 

 Asistenţa de răspuns 
la incidente 

 Coordonarea de 
răspuns la incidente 

 Răspunsul la incidente 
la faţa locului 

 Gestionarea 
vulnerabilităţii 

 Analiza vulnerabilităţii 

 Răspunsul la 
vulnerabilitate 

 Coordonarea 
răspunsului la 
vulnerabilitate  

 Anunţuri 

 Supravegherea 
tehnologiei 

 Audituri sau evaluări 
de securitate 

 Configurarea şi 
întreţinerea securităţii 

 Dezvoltarea 
instrumentelor de 
securitate 

 Servicii de detectare a 
intruziunii 

 Diseminarea 
informaţiilor de 
securitate 

 Analiza artefactelor 

 Răspunsul la artefacte 

 Coordonarea 
răspunsului la artefacte 

Managementul de calitate 
a securităţii 

 Analiza riscurilor 

 Continuitatea afacerilor 
şi recuperarea în urma 
dezastrelor 

 Consultanţa de 
securitate 

 Dezvoltarea gradului de 
cunoaştere 

 Educaţia/Formarea 

 Evaluarea sau 
certificarea produselor 

Lista serviciilor CSIRT de la CERT/CC 

 
Descrierile serviciilor 

Servicii de răspuns 

Serviciile de răspuns sunt proiectate să răspundă la solicitările de asistenţă, rapoartele 
despre incidente de la beneficiarii CSIRT şi la orice ameninţări sau atacuri la adresa 
sistemelor CSIRT. Unele servicii pot fi iniţiate printr-o notificare de la terţi sau prin 
vizualizarea jurnalelor şi alertelor de monitorizare sau IDS. 

Alerte şi avertizări 

Acest serviciu implică propagarea informaţiilor care descriu un atac al intruşilor, 
vulnerabilitatea securităţii, alertă de intruziune, virus de calculator sau hoax, şi 
furnizează orice acţiuni recomandate pe termen scurt pentru gestionarea problemei 
rezultate. Alerta, avertizarea sau documentul consultativ sunt expediate ca reacţie la 
problema curentă în scopul notificării beneficiarilor despre activitate şi pentru furnizarea 
indicaţiilor de protejare a sistemelor proprii sau de recuperare a oricăror sisteme 
afectate. Informaţiile pot fi create de către CSIRT sau pot fi redistribuite de la furnizori, 
alte CSIRT-uri sau experţi de securitate sau alte părţi ale beneficiarilor. 

Gestionarea incidentelor 
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Gestionarea incidentelor implică primirea, trierea şi răspunsul la solicitări şi rapoarte, 
precum şi analiza incidentelor şi evenimentelor. Activităţile de răspuns particulare pot să 
includă 

 luarea unor măsuri pentru protejarea sistemelor şi reţelelor afectate sau 
ameninţate de activitatea intruşilor 

 furnizarea de soluţii şi strategii de diminuare de la documente consultative 
relevante sau alerte 

 căutarea activităţii intruşilor în alte părţi ale reţelei 

 filtrarea traficului de reţea 

 refacerea sistemelor 

 instalarea patch-urilor sau repararea sistemelor 

 dezvoltarea altor strategii de răspuns sau evitare 
 
Deoarece activităţile de gestionare a incidentelor sunt implementate în diverse moduri cu 
ajutorul unor tipuri diferite de CSIRT-uri, acest serviciu este mai departe categorisit pe 
baza tipului de activităţi efectuate şi a tipului de asistenţă acordată, astfel: 

Analiza incidentelor 

Există multe niveluri de analiză a incidentelor şi multe sub-servicii. La bază, analiza 
incidentelor este o examinare a tuturor informaţiilor disponibile şi a datelor de evidenţă 
sau artefacte asociate unui incident sau eveniment. Scopul acestei analize este să 
identificaţi domeniul de producere a incidentului, amploarea pagubelor provocate de 
incident, natura incidentului şi strategiile de răspuns sau evitare disponibile. CSIRT-ul 
poate folosi rezultatele analizei de vulnerabilitate şi artefacte (prezentată mai jos) pentru 
înţelegerea şi furnizarea celei mai complete şi actuale analize a evenimentelor produse 
la un anumit sistem. CSIRT-ul corelează activitatea pe mai multe incidente pentru a 
determina orice interrelaţii, tendinţe, şabloane sau semnături ale intruşilor. Două sub-
servicii care pot fi efectuate ca parte a analizei incidentului, în funcţie de misiunea, 
obiectivele şi procesele CSIRT-ului, sunt 

Colectarea dovezilor criminalistice 

Colectarea, păstrarea, documentarea şi analiza dovezilor de la un calculator compromis 
pentru a determina schimbările produse la sistem şi a contribui la reconstrucţia şirului de 
evenimente care au condus la compromitere. Această colectare a informaţiilor şi 
dovezilor trebuie efectuată într-un mod care să documenteze un lanţ demonstrabil de 
custodie ce poate fi admis într-un tribunal ca dovadă. Sarcinile implicate de colectarea 
dovezilor criminalistice includ (dar nu se limitează la) efectuarea unei copii de tip imagine 
a hardiskului sistemului afectat; verificarea schimbărilor din sistem, de exemplu noi 
programe, fişiere, servicii şi utilizatori; verificarea proceselor active şi a porturilor 
deschise; şi verificarea programelor de tip cal troian şi toolkits. Personalul CSIRT care 
îndeplineşte această funcţie trebuie să fie pregătit pentru a acţiona ca martori experţi în 
procedurile judiciare. 

Depistarea sau urmărirea 

Urmărirea originilor unui intrus sau identificarea sistemelor la care intrusul are acces. 
Această activitate ar putea implica depistarea sau urmărirea modului în care intrusul a 
intrat în sistemele afectate şi reţelele asociate, care sisteme au fost folosite pentru 
câştigarea accesului, unde a început atacul şi ce alte sisteme şi reţele au fost folosite ca 
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parte a atacului. Ar putea fi vorba şi de determinarea identităţii intrusului. Această 
activitate ar putea fi efectuată pe cont propriu, dar de obicei implică lucrul cu personalul 
de aplicare a legii, furnizorii de servicii de internet sau alte organizaţii implicate. 

Răspunsul la incidente la faţa locului 

CSIRT-ul furnizează asistenţă directă, la faţa locului, pentru a ajuta beneficiarii să-şi 
recupereze datele în urma unui incident. CSIRT-ul însuşi analizează fizic sistemele 
afectate şi conduce operaţiile de reparare şi recuperare a sistemelor în loc de a furniza 
numai asistenţă de răspuns la incidente prin telefon sau e-mail (vezi mai jos). Acest 
serviciu implică toate acţiunile efectuate la nivel local, care sunt necesare dacă un 
incident este suspectat sau se produce. Dacă CSIRT-ul nu este situat în locaţia afectată, 
membrii echipei se vor deplasa în locaţie şi vor executa răspunsul. În alte cazuri, o 
echipă locală poate fi deja la faţa locului, furnizând răspuns la incidente ca parte a 
activităţii sale de rutină. Acest lucru este adevărat mai ales dacă gestionarea incidentului 
este furnizată ca parte a funcţionării normale a sistemului, reţelei sau ca parte a acţiunii 
administratorilor de reţea în locul unui CSIRT stabilit. 

Asistenţa de răspuns la incidente 

CSIRT-ul asistă şi ghidează victima(ele) atacului în recuperarea în urma unui incident cu 
ajutorul telefonului, prin e-mail, fax sau documentaţie. Acest lucru poate implica 
asistenţă tehnică la interpretarea datelor colectate, furnizarea informaţiilor de contact 
sau transmiterea indicaţiilor din strategii de diminuare şi recuperare. Nu implică acţiuni 
directe, la faţa locului, de răspuns la incidente, aşa cum este prezentat mai sus. CSIRT-
ul furnizează în schimb asistenţă de la distanţă astfel încât personalul din locaţie să 
poată efectua recuperarea pe cont propriu. 

Coordonarea răspunsului la incidente 

CSIRT-ul coordonează efortul de răspuns între părţile implicate în incident. Acest lucru 
include de obicei victima atacului, alte locaţii implicate în atac şi orice locaţii care 
necesită asistenţă pentru analiza atacului. Poate include şi părţile care furnizează 
asistenţă IT către victimă, de exemplu furnizorii de servicii Internet, alte CSIRT-uri şi 
administratorii de sistem şi reţea din locaţie. Munca de coordonare poate presupune 
operaţia de colectare a informaţiilor de contact, notificarea site-urilor în legătură cu 
posibila implicare a acestora (ca victimă sau sursă a unui atac), colectarea datelor 
statistice despre numărul site-urilor implicate şi facilitarea schimbului şi analizei 
informaţiilor. O parte a activităţii de coordonare poate să presupună notificarea şi 
colaborarea cu consilierul legal al unei organizaţii, departamentele de resurse umane 
sau relaţii cu publicul. Ar putea include şi coordonarea cu forţele de aplicare a legii. 
Acest serviciu nu implică răspuns la incidente direct, la faţa locului. 

Gestionarea vulnerabilităţii 

Gestionarea vulnerabilităţii implică primirea de informaţii şi rapoarte în legătură cu 
vulnerabilităţile hardware şi software; analiza naturii, mecanismelor şi efectelor 
vulnerabilităţilor; şi dezvoltarea unor strategii de răspuns pentru detectarea şi 
remedierea vulnerabilităţilor. Deoarece activităţile de gestionare a vulnerabilităţilor sunt 
implementate în diverse moduri şi de către tipuri diferite de CSIRT-uri, acest serviciu 
este categorisit mai departe pe baza tipului de activităţi efectuate şi a tipului de asistenţă 
acordată, astfel: 
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Analiza vulnerabilităţii 

CSIRT-ul efectuează analiza tehnică şi examinarea vulnerabilităţilor în hardware sau 
software. Acest lucru include verificarea vulnerabilităţilor suspectate şi examinarea 
tehnică a vulnerabilităţii hardware sau software pentru a determina unde este amplasată 
vulnerabilitatea şi cum poate fi exploatată. Analiza poate să includă examinarea codului 
sursă cu ajutorul unui program debugger care să determine unde apare vulnerabilitatea, 
sau poate include încercarea de reproducere a problemei pe un sistem de testare. 

Răspunsul la vulnerabilitate 

Acest serviciu implică determinarea răspunsului corespunzător pentru diminuarea sau 
repararea vulnerabilităţii. Aceasta poate implica dezvoltarea sau cercetarea în domeniul 
patch-urilor, fix-urilor şi soluţiilor de evitare. Implică şi notificarea altora în legătură cu 
strategia de diminuare, posibil prin crearea şi distribuirea documentelor consultative sau 
alertelor. Acest serviciu poate include efectuarea răspunsului prin instalarea patch-urilor, 
fix-urilor sau soluţiilor de evitare. 

Coordonarea răspunsului la vulnerabilitate 

CSIRT-ul notifică diverse zone ale întreprinderii sau beneficiarilor în legătură cu 
vulnerabilitatea şi comunică informaţii despre modul de remediere sau diminuare a 
vulnerabilităţii. CSIRT-ul verifică dacă strategia de răspuns la vulnerabilitate a fost 
implementată cu succes. Acest serviciu poate să implice comunicarea cu furnizorii, alte 
CSIRT-uri, experţi tehnici, membrii beneficiarului şi persoanele sau grupurile care au 
descoperit sau raportat iniţial vulnerabilitatea. Activităţile includ facilitarea analizei 
vulnerabilităţii sau un raport de vulnerabilitate; coordonarea programelor de emitere a 
documentelor, patch-urilor sau soluţiilor de evitare corespunzătoare; şi sintetizarea 
analizelor tehnice efectuate de părţi diferite. Acest serviciu poate să includă şi 
întreţinerea unei arhive publice sau private sau a bazei de cunoştinţe cu informaţii 
despre vulnerabilitate şi strategiile de răspuns corespunzătoare. 

Gestionarea artefactelor 

Un artefact este orice fişier sau obiect găsit pe un sistem, care ar putea fi implicat în 
penetrarea sau atacarea sistemelor şi reţelelor sau care este folosit pentru a ocoli 
măsurile de securitate. Artefactele pot să includă, dar nu sunt limitate la viruşi de 
calculator, programe de tip cal troian, viermi, script-uri de exploatare şi toolkit-uri. 
Gestionarea artefactelor implică primirea informaţiilor despre şi copii ale artefactelor care 
sunt folosite în atacuri ale intruşilor, recunoaştere şi alte activităţi neautorizate sau 
nocive. Odată recepţionat, artefactul este analizat. Acest lucru include analiza naturii, 
mecanicii, versiunii şi utilizării artefactelor; şi dezvoltarea (sau sugerarea) strategiilor de 
răspuns pentru detectarea, eliminarea şi apărarea contra acestor artefacte. Deoarece 
activităţile de gestionare a artefactelor sunt implementate în diverse moduri de către 
tipuri diferite de CSIRT-uri, acest serviciu este categorisit mai departe pe baza tipului de 
activităţi efectuate şi a tipului de asistenţă acordată, astfel: 

Analiza artefactelor 

CSIRT-ul efectuează o examinare tehnică şi o analiză a oricărui artefact găsit pe un 
sistem. Analiza efectuată ar putea să includă identificarea tipului de fişier şi a structurii 
artefactului, compararea unui artefact nou cu artefactele existente sau alte versiuni ale 
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aceluiaşi artefact pentru a vedea similitudinile şi diferenţele, sau ingineria inversă sau 
dezasamblarea codului pentru a determina scopul şi funcţia artefactului. 

Răspunsul la artefacte 

Acest serviciu implică determinarea acţiunilor corespunzătoare pentru detectarea şi 
eliminarea artefactelor de pe un sistem, precum şi acţiuni de prevenire a instalării 
artefactelor. Acest lucru poate să implice crearea de semnături care să poată fi adăugate 
la programele software antivirus sau IDS. 

Coordonarea răspunsului la artefacte 

Acest serviciu se referă la comunicarea şi sintetizarea rezultatelor de analiză şi a 
strategiilor de răspuns asociate unui artefact cu ajutorul altor cercetători, CSIRT-uri, 
vânzători şi alţi experţi în securitate. Activităţile includ notificarea altora şi sintetizarea 
analizelor tehnice dintr-o varietate de surse. Activităţile pot să includă menţinerea unei 
arhive publice sau private cu artefacte cunoscute, impactul acestora şi strategiile de 
răspuns corespunzătoare. 

Servicii în avans 

Serviciile în avans sunt proiectate să consolideze infrastructura şi procesele de 
securitate ale beneficiarilor înainte de producerea sau detectarea oricărui incident sau 
eveniment. Principalele obiective constau în evitarea incidentelor şi reducerea impactului 
şi zonei de acţiune a acestora atunci când se produc. 

Anunţuri 

Aici sunt incluse, dar fără a se limita la, alerte de intruziune, avertismente de 
vulnerabilitate şi consultanţă de securitate. Aceste anunţuri informează beneficiarii în 
legătură cu noi dezvoltări cu impact pe termen mediu şi lung, de exemplu vulnerabilităţile 
nou-găsite sau instrumentele intruşilor. Anunţurile permit beneficiarilor să-şi protejeze 
sistemele şi reţelele împotriva oricăror probleme nou găsite, înainte ca acestea să poată 
fi exploatate. 

Urmărirea dezvoltării tehnologiei 

CSIRT-ul monitorizează şi observă noile dezvoltări tehnice, activităţile intruşilor şi 
tendinţele asociate pentru a identifica mai uşor ameninţările viitoare. Subiectele urmărite 
pot fi extinse pentru a include dispoziţii legislative şi hotărâri judecătoreşti, ameninţări de 
ordin social sau politic şi tehnologii emergente. Acest serviciu implică citirea listelor de 
expediere de securitate, site-urile web de securitate şi ştirile curente şi articolele de 
jurnal din domenii precum ştiinţă, tehnologie, politică şi guvernare pentru a extrage 
informaţii relevante pentru securitatea sistemelor şi reţelelor beneficiarilor. Acest lucru 
poate include comunicarea cu alte entităţi care sunt autorităţi în aceste domenii pentru a 
asigura că sunt obţinute cele mai bune şi mai exacte informaţii sau interpretări. 
Rezultatul acestui serviciu ar putea fi un anumit tip de anunţ, orientări sau recomandări 
concentrate pe probleme suplimentare de securitate pe termen mediu şi lung. 

Auditurile şi evaluările de securitate 

Acest serviciu furnizează o imagine şi analiză detaliate ale infrastructurii de securitate 
ale unei organizaţii pe baza cerinţelor definite de aceasta sau conform altor standarde 
din industrie care se aplică. Poate să implice şi o analiză a practicilor de securitate ale 
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organizaţiei. Există multe tipuri diferite de audituri şi evaluări care pot fi furnizate, 
inclusiv: 

Analiza infrastructurii 

Verificarea manuală a configuraţiilor hardware şi software, routere, firewall-uri, servere şi 
dispozitive desktop pentru a vă asigura că acestea se potrivesc cu cele mai bune politici 
de securitate şi configuraţii standard din industrie sau organizaţie 

Analiza celor mai bune practici 

Intervievarea angajaţilor şi a administratorilor de sistem şi reţea pentru a stabili dacă 
practicile lor de securitate se potrivesc cu politica de securitate definită în organizaţie 
sau cu unele standarde specifice industriei 

Scanarea 

Folosirea scannerelor de vulnerabilitate sau viruşi pentru a stabili care sisteme şi reţele 
sunt vulnerabile. 

Testarea penetrării 

Testarea securităţii unui site prin atacarea intenţionată a sistemelor şi reţelelor acestuia. 
Este necesară obţinerea aprobării din partea managementului superior înainte de 
conducerea unor astfel de audituri sau evaluări. Unele dintre aceste abordări pot fi 
interzise conform politicii organizaţiei. Furnizarea acestui serviciu poate include 
dezvoltarea unui set comun de practici împotriva cărora să fie efectuate teste sau 
evaluări, împreună cu dezvoltarea unui set de aptitudini necesare sau a cerinţelor de 
certificare pentru personalul care efectuează testarea, evaluările, auditurile sau 
analizele. Acest serviciu poate fi atribuit unui contractant terţ sau unui furnizor de servicii 
gestionate de securitate care deţine experienţa potrivită în conducerea auditurilor şi 
evaluărilor. 

Configurarea şi întreţinerea instrumentelor de securitate, aplicaţiilor, 
infrastructurilor şi serviciilor 

Acest serviciu identifică sau furnizează indicaţii potrivite despre cum să configuraţi în 
siguranţă şi să întreţineţi instrumente, aplicaţii şi infrastructura generală de calcul folosită 
de către beneficiarii CSIRT-ului sau de către CSIRT însuşi. Pe lângă furnizarea 
asistenţei, CSIRT-ul poate efectua actualizări de configurare şi întreţinere a 
instrumentelor şi serviciilor de securitate, de exemplu IDS, scanare de reţea sau 
monitorizarea sistemelor, filtrelor, wrapper-elelor, firewall-urilor, reţelelor private virtuale 
(VPN) sau mecanismelor de autentificare. CSIRT-ul poate chiar să furnizeze aceste 
servicii ca parte a funcţiei sale principale. CSIRT-ul poate să configureze şi să întreţină 
servere, desktopuri, laptopuri, asistenţi digitali personali (PDA) şi alte dispozitive fără fir 
conform directivelor de securitate. Acest serviciu include trimiterea la management a 
oricăror evenimente sau probleme cu configuraţiile sau utilizarea instrumentelor şi 
aplicaţiilor, în care caz CSIRT-ul crede că sistemul ar rămâne vulnerabil la un atac. 

Dezvoltarea instrumentelor de securitate 

Acest serviciu include dezvoltarea oricăror instrumente noi, specifice beneficiarului, care 
sunt necesare sau dorite de către beneficiari sau CSIRT însuşi. Acesta poate include, de 
exemplu, dezvoltarea patch-urilor de securitate pentru software-ul personalizat folosit de 
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către beneficiari sau distribuţiile software sigure ce pot fi folosite pentru refacerea 
calculatoarelor gazdă compromise. Poată să includă şi instrumente de dezvoltare sau 
script-uri care extind funcţionalitatea instrumentelor de securitate existente, de exemplu 
un nou plug-in pentru un scanner de vulnerabilitate sau reţea, script-uri care facilitează 
folosirea tehnologiei de criptare sau a mecanismelor automate de distribuire a patch-
urilor. 

Serviciile de detectare a intruziunii 

CSIRT-urile care efectuează acest serviciu verifică jurnalele IDS existente, analizează şi 
iniţiază un răspuns pentru orice evenimente care ating praful definit de ele, sau 
retransmit orice alerte conform unui acord de nivel serviciu sau strategie de escaladare 
predefinite. Detectarea intruziunii şi analiza jurnalelor de securitate asociate pot 
reprezenta o sarcină foarte dificilă—nu numai pentru determinarea locaţiei de amplasare 
a senzorilor în mediu, ci şi pentru colectarea şi analizarea cantităţilor mari de date 
colectate. În multe cazuri este nevoie de expertiză sau instrumente specializate la 
sintetizarea şi interpretarea informaţiilor pentru a identifica alarme false, atacuri sau 
evenimente de reţea şi pentru implementarea strategiilor de eliminare sau minimizare a 
acestor evenimente. Unele organizaţii aleg să externalizeze această activitate către terţi 
cu mai multă experienţă în efectuarea acestor servicii, de exemplu furnizorii de servicii 
gestionate de securitate. 

Diseminarea informaţiilor referitoare la securitate 

Acest serviciu oferă beneficiarilor o colecţie cuprinzătoare şi uşor de găsit cu informaţii 
utile care contribuie la consolidarea securităţii. Aceste informaţii pot să includă 

 orientări de raportare şi coordonate de contact pentru CSIRT 

 arhive de alerte, avertizări şi alte anunţuri 

 documentaţie despre cele mai bune practici curente 

 consultanţă generală despre securitatea calculatoarelor 

 politici, proceduri şi liste de verificare 

 dezvoltarea patch-urilor şi distribuirea informaţiilor 

 linkuri la furnizori 

 statistici şi tendinţe curente de raportare a incidentelor 

 alte informaţii care pot îmbunătăţi practicile generale de securitate 
Aceste informaţii pot fi dezvoltate şi publicate de către CSIRT sau de către un alt 
departament al organizaţiei (IT, resurse umane sau relaţii media), şi pot să includă 
informaţii din resurse externe de tipul altor CSIRT-uri, furnizori şi experţi de securitate. 

Servicii de management al calităţii securităţii 

Serviciile care intră în această categorie nu sunt unice la gestionarea incidentelor sau 
CSIRT-uri în particular. Acestea sunt servicii binecunoscute, consacrate, destinate să 
amelioreze securitatea generală a unei organizaţii. Prin valorificarea experienţelor 
câştigate la furnizarea serviciilor de răspuns şi în avans descrise mai sus, un CSIRT 
poate aduce perspective unice în aceste servicii de management al calităţii, care ar 
putea fi indisponibile altfel. Aceste servicii sunt proiectate să încorporeze feedback-urile 
şi lecţiile învăţate pe baza cunoştinţelor acumulate în urma răspunsurilor la incidente, 
vulnerabilităţi şi atacuri. Introducerea acestor experienţe în serviciile tradiţionale 
consacrate (prezentate mai jos) ca parte a unui proces de management al calităţii 
securităţii poate îmbunătăţi eforturile de securitate pe termen lung într-o organizaţie. În 
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funcţie de structurile şi responsabilităţile de organizaţie, un CSIRT poate furniza aceste 
servicii sau poate participa ca parte a unui efort de echipă mai mare în cadrul 
organizaţiei. 
Descrierile următoare prezintă modul în care experienţa CSIRT poate avantaja fiecare 
dintre aceste servicii de management al calităţii securităţii. 

Analiza riscurilor 

CSIRT-urile pot adăuga valoare la analiza şi evaluările riscurilor. Acest lucru poate 
îmbunătăţi capacitatea organizaţiei de a evalua ameninţările reale, de a furniza evaluări 
realiste, calitative şi cantitative ale riscurilor pentru bunurile informaţionale şi de a evalua 
strategiile de protecţie şi răspuns. CSIRT-urile care furnizează acest serviciu vor 
contribui cu/vor asista analize ale riscului de securitate a informaţiilor pentru noile 
sisteme şi procese de afaceri sau vor evalua ameninţări şi atacuri la adresa bunurilor şi 
sistemelor beneficiarilor. 

Continuitatea afacerii şi planul de recuperare din dezastru 

Pe baza apariţiilor trecute şi predicţii ale tendinţelor emergente de incidente şi ameninţări 
de securitate, tot mai multe incidente au capacitatea de a produce o degradare serioasă 
a operaţiilor de afaceri. În consecinţă, eforturile de planificare trebuie să ia în 
considerare experienţa şi recomandările CSIRT-ului pentru determinarea celui mai bun 
mod de a răspunde la astfel de incidente şi asigurarea continuităţii operaţiilor de afaceri. 
CSIRT-urile care implementează acest serviciu sunt implicate în continuitatea afacerii şi 
planificarea recuperării în urma dezastrului în cazul evenimentelor asociate cu 
ameninţările sau atacurile la adresa securităţii calculatoarelor. 

Consultanţa de securitate 

CSIRT-urile pot fi folosite pentru a furniza sfaturi şi indicaţii despre cele mai bune practici 
de securitate care pot fi implementate în operaţiile de afaceri ale beneficiarilor. Un 
CSIRT care furnizează acest serviciu este implicat în pregătirea recomandărilor sau 
identificarea cerinţelor de cumpărare, instalare sau securizare a noilor sisteme, 
dispozitive de reţea, aplicaţii software sau procese de afaceri la nivel de întreprindere. 
Acest serviciu include furnizarea indicaţiilor şi a asistenţei pentru dezvoltarea politicilor 
de securitate la nivel de organizaţie sau beneficiari. Poate implica şi furnizarea de 
mărturii sau consultanţă pentru autorităţile guvernamentale legislative sau de alt tip. 

Dezvoltarea gradului de sensibilizare 

CSIRT-urile pot să identifice punctele în care beneficiarii necesită mai multe informaţii şi 
indicaţii pentru o mai bună conformare la practicile de securitate acceptate şi politicile de 
securitate la nivel de organizaţie. Creşterea gradului general de sensibilizare în materie 
de securitate a mulţimii beneficiarilor nu numai că ameliorează înţelegerea problemelor 
de securitate, dar îi ajută şi să-şi efectueze operaţiile zilnice într-o manieră mai sigură. 
Această situaţie poate reduce incidenţa atacurilor reuşite şi poate mări probabilitatea ca 
beneficiarii să detecteze şi să raporteze atacuri, scăzând astfel timpii de recuperare şi 
eliminând sau minimizând pagubele. 
CSIRT-urile care efectuează acest serviciu caută oportunităţi pentru a mări gradul de 
sensibilizare în materie de securitate prin crearea de articole, postere, buletine de ştiri, 
site-uri web sau alte resurse informaţionale care explică cele mai bune practici de 
securitate şi furnizează sfaturi în legătură cu măsurile de precauţie ce pot fi adoptate . 
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Activităţile pot să includă şi planificarea întâlnirilor şi seminarelor pentru păstrarea 
beneficiarilor la curent cu procedurile de securitate în derulare şi posibilele ameninţări la 
adresa sistemelor din organizaţie. 

Educaţie/Formare 

Acest serviciu implică furnizarea de informaţii către beneficiari în legătură cu problemele 
de securitate a calculatoarelor, prin intermediul seminarelor, atelierelor, cursurilor şi 
tutorialelor. Subiectele pot include indicaţii generale de raportare a incidentelor, metode 
de răspuns potrivite, instrumente de răspuns la incidente, metode de prevenire a 
incidentelor şi alte informaţii necesare pentru protejarea, detectarea, raportarea şi 
răspunsul la incidente de securitate a calculatoarelor. 

Evaluarea sau certificarea produsului 

Pentru acest serviciu, CSIRT-ul poate realiza evaluări de produse la instrumente, 
aplicaţii sau alte servicii pentru a asigura securitatea produselor şi conformitatea proprie 
cu practici de securitate acceptabile pentru CSIRT sau organizaţie. Instrumentele şi 
aplicaţiile analizate pot fi produse open source sau comerciale. Acest serviciu poate fi 
furnizat ca o evaluare sau printr-un program de certificare, în funcţie de standardele 
aplicate de către organizaţie sau de către CSIRT. 
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A.3 Exemple  

 

CSIRT fictiv 
Pasul 0 – Înţelegerea conceptului de CSIRT: 

CSIRT-ul exemplu va trebui să deservească o instituţie medie cu un personal alcătuit din 
200 de membri. Instituţia are propriul departament IT şi încă două birouri de filială în 
aceeaşi ţară. Departamentul IT joacă un rol cheie pentru companie deoarece este folosit 
pentru comunicaţii interne, reţea de date şi o afacere de comerţ electronic 24x7. 
Instituţia deţine reţea proprie şi dispune de o conexiune redundantă la internet prin doi 
ISP diferiţi.  
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - - 
Pasul 1: Faza de pornire  

În faza de pornire, noul CSIRT este planificat ca un CSIRT intern, furnizându-şi serviciile 
pentru compania gazdă, departamentul IT local şi personal. De asemenea, sprijină şi 
coordonează gestionarea incidentelor de securitate IT dintre birouri de filiale diferite. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - - 
Pasul 2: Alegerea serviciilor corespunzătoare 

În faza de pornire s-a decis ca noul CSIRT să se concentreze în principal pe furnizarea 
unor servicii de bază pentru angajaţi. 
 
S-a decis ca după o fază pilot să fie luată în considerare extinderea portofoliului de 
servicii şi adăugarea serviciilor de gestionare a securităţii. Această decizie va fi luată pe 
baza feedback-urilor primite de la beneficiarii pilot şi în strânsă colaborare cu 
departamentul de asigurare a calităţii.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - - 
Pasul 3: Efectuarea unei analize a beneficiarilor şi a canalelor de comunicaţii 
potrivite 

 
O sesiune brainstorming cu câteva persoane importante din management şi din rândul 
beneficiarilor a produs date de intrare suficiente pentru analiza SWOT. Aceasta a 
condus la concluzia că există o necesitate pentru serviciile de bază: 
 

 Alerte şi avertizări 

 Gestionarea incidentelor (analiză, suport pentru răspunsuri şi coordonarea 
răspunsurilor) 

 Anunţuri 
 
Trebuie să vă asiguraţi că informaţiile sunt distribuite într-o manieră bine organizată 
pentru a ajunge la cea mai mare parte a beneficiarilor. De aceea s-a luat decizia ca 
alertele, avertizările şi anunţurile sub forma documentelor consultative de securitate să 
fie publicate pe un site web dedicat şi distribuite printr-o listă de expediere. CSIRT-ul 
pune la dispoziţie e-mail, telefon şi fax pentru primirea rapoartelor despre incidente. La 
pasul următor este planificat un formular web unificat. 
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Pasul 4: Declaraţia de misiune 
 

Managementul CSIRT-ului fictiv a elaborat următoarea declaraţie de misiune: 
„CSIRT-ul fictiv furnizează informaţii şi asistenţă personalului companiei gazdă pentru a 
reduce riscurile de producere a incidentelor de securitate la calculatoare şi pentru 
formularea răspunsurilor la aceste incidente atunci când se produc.” 
 
Prin aceasta, CSIRT-ul fictiv afirmă că este un CSIRT intern şi că afacerea sa de bază 
este să trateze probleme legate de securitatea informatică. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - - 
Pasul 5: Definirea planului de afaceri 
 
Modelul financiar 
Datorită faptului că firma are afaceri electronice 24x7 şi un departament IT care 
funcţionează 24x7, s-a decis furnizarea serviciului complet în timpul orelor de program şi 
un serviciu la cerere în afara orelor de program. Serviciile pentru beneficiari vor fi 
furnizate gratuit, dar posibilitatea de livrare a serviciilor către clienţii externi va fi evaluată 
în timpul fazei pilot şi de evaluare. 
 
Modelul veniturilor 
În timpul fazei de pornire şi pilot, CSIRT-ul va fi finanţat prin intermediul companiei 
gazdă. În timpul fazei pilot şi de evaluare va fi discutată finanţarea suplimentară, inclusiv 
posibilitatea de a vinde servicii către clienţi externi. 
 
Modelul organizatoric 

Compania gazdă este mică, de aceea este ales modelul încorporat. 
În timpul orelor de program, o echipă de trei persoane va furniza serviciile de bază 
(distribuţia documentelor de securitate şi gestionarea/coordonarea incidentelor).  
 
Departamentul IT al companiei are deja persoane cu aptitudini potrivite. Este realizat un 
acord cu acest departament pentru ca noul CSIRT să poată solicita suport pe bază ad-
hoc atunci când este nevoie. Poate fi folosită şi a 2-a linie a tehnicienilor lor care 
acţionează la cerere.  
Va exista o echipă de bază CSIRT cu patru membri cu normă întreagă şi cinci membri 
suplimentari ai echipei CSIRT. Unul dintre aceştia este disponibil şi în tură mobilă. 
 
Personalul 
Liderul echipei CSIRT are experienţă în domeniul securităţii şi asistenţei de nivel 1 şi 2 şi 
a lucrat în domeniul gestionării crizelor. Ceilalţi trei membri ai echipei sunt specialişti în 
securitate. Membrii echipei CSIRT de la departamentul IT, angajaţi cu normă redusă, 
sunt specialişti în zona lor de infrastructură a companiei.  
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Pasul 6 Utilizarea biroului şi politica de securitate a informaţiilor 
Echipamentul de birou şi amplasarea 

Deoarece compania gazdă are deja instalată o securitate fizică eficientă, noul CSIRT 
este bine acoperit sub acest aspect. Este furnizată o aşa-numită „cameră de război‖ 
pentru facilitarea coordonării în caz de urgenţă. Este cumpărat un seif pentru materialul 
de criptare şi documentele sensibile. A fost stabilită o linie telefonică separată, inclusiv o 
centrală pentru facilitarea utilizării liniei dedicate în timpul orelor de program şi telefonul 
mobil „la cerere‖ pentru perioada din afara orelor de program, având acelaşi număr de 
telefon.  
 
Pot fi folosite şi echipamentul şi site-ul web al corporaţiei, ambele existente, pentru a 
anunţa informaţii referitoare la CSIRT. Este instalat şi întreţinut software pentru lista de 
expediere, cu o parte restricţionată pentru comunicaţii între membrii echipei şi cu alte 
echipe. Toate datele de contact ale membrilor personalului sunt stocate într-o bază de 
date; în seif este păstrată o copie tipărită. 
 
Reglementare 

Datorită faptului că CSIRT-ul este încorporat într-o companie cu politici existente de 
securitate a informaţiilor, politicile corespunzătoare CSIRT-ului au fost stabilite cu 
ajutorul consilierului juridic al companiei.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - - 
Pasul 7 Căutarea cooperării 

Prin folosirea rapidă a Inventarului ENISA, unele CSIRT-uri din aceeaşi ţară au putut fi 
găsite şi contactate. A fost aranjată o vizită la faţa locului cu unul dintre acestea, pentru 
nou angajatul lider de echipă. Acesta s-a informat în legătură cu activitatea CSIRT-ului 
naţional şi a participat la o întâlnire. 
Această întâlnire a fost mai mult decât utilă pentru colectarea exemplelor de metode de 
lucru şi obţinerea suportului din partea altor câteva echipe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - - 
Pasul 8 Promovarea planului de afaceri 
 

S-a decis colectarea faptelor şi cifrelor din istoria companiei. Acest lucru este mai mult 
decât util pentru o imagine statistică a situaţiei securităţii informatice. Această colectare 
trebuie continuată când CSIRT-ul este în funcţiune pentru a păstra actuale datele 
statistice.  
 
Alte CSIRT-uri naţionale au fost contactate şi intervievate în legătură cu cazurile de 
afaceri proprii. Aceştia au furnizat asistenţă prin compilarea unor diapozitive cu informaţii 
despre evoluţii recente în incidentele de securitate informatică şi în legătură cu costurile 
incidentelor.  
 
În acest caz exemplu de CSIRT fictiv nu a existat o necesitate imperioasă de convingere 
a managementului în legătură cu importanţa afacerilor IT, de aceea nu a fost dificilă 
obţinerea aprobării pentru primul pas. Au fost pregătite un caz de afaceri şi un plan de 
proiect, inclusiv o estimare a costurilor de configurare şi a costului de exploatare. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - 
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Pasul 9 Stabilirea fluxurilor de proces şi a procedurilor operaţionale şi tehnice 

CSIRT-ul fictiv se concentrează pe livrarea serviciilor CSIRT de bază: 
 

 Alerte şi avertizări 

 Anunţuri 

 Gestionarea incidentelor 
 
Echipa a dezvoltat proceduri care funcţionează bine şi sunt uşor de înţeles de către 
orice membru al echipei. CSIRT-ul fictiv a angajat şi un expert în probleme legale pentru 
a gestiona răspunderile şi politica de securitate a informaţiilor. Echipa a adoptat câteva 
instrumente utile şi a găsit informaţii ajutătoare despre probleme operaţionale în urma 
discuţiilor cu alte CSIRT-uri. 
 
A fost generat un şablon fixat pentru consultanţă de securitate şi rapoarte de incidente. 
Echipa foloseşte RTIR pentru gestionarea incidentelor. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - 
Pasul 10 Formarea personalului 

CSIRT-ul fictiv decidă să-şi trimită tot personalul tehnic la următoarele cursuri 
TRANSITS. Liderul de echipă urmează în plus cursul Gestionarea unui CSIRT de la 

CERT/CC. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - 
Pasul 11: Exerciţii 

În timpul primelor săptămâni de operaţii, CSIRT-ul fictiv a folosit câteva cazuri fictive (pe 
care le-a luat ca exemple de la alte CSIRT-uri) pe post de exerciţii. În plus, s-au emis 
câteva documente consultative de securitate pe baza informaţiilor reale de 
vulnerabilitate distribuite de furnizorii de hardware şi de software, care au fost reglate fin 
şi potrivite conform nevoilor beneficiarilor. 
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A.4 Material exemplu de la Cursuri CSIRT 

 
TRANSITS (Cu aprobarea Terena, http://www.terena.nl) 
 

 
Prezentare: Structura cursului 

http://www.terena.nl/
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Din Modulul tehnic: Descrierea unui Botnet 

 

 
Din Modulul tehnic: Design de bază al unui rootkit 
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Din Modulul de organizaţie: Rezident sau intrus – care reprezintă o ameninţare mai 

mare? 
 

 
Din Depistarea operaţională: Depistare la cerere pentru răspuns la incident (RTIR) 
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„Crearea CSIRT-urilor” (cu permisiunea CERT/CC, http://www.cert.org) 
 
ENISA mulţumeşte Echipei de dezvoltare CSIRT din cadrul programului CERT 
pentru permisiunea de folosire a conţinutului din cursurile proprii de formare ! 
 

 
Din Cursul de formare CERT/CC: Etapele dezvoltării CSIRT 

 

http://www.cert.org/
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Din Cursul de formare CERT/CC: Cele mai bune practici în gestionarea incidentelor 

 

 
Din Cursul de formare CERT/CC: Paşi de urmat la configurarea unui CSIRT 
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Din Cursul de formare CERT/CC: Serviciile pe care le poate furniza un CSIRT 
 

 
Din Cursul de formare CERT/CC: Fluxul de lucru pentru gestionarea incidentelor 
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Din Cursul de formare CERT/CC: Răspunsul la incidente 
 

 
Din Cursul de formare CERT/CC: Cum va fi organizat CSIRT-ul ? 
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Din Cursul de formare CERT/CC: Mai puţine cunoştinţe, mai multe daune 


