
ANALIZA ŞI MANAGEMENTUL 
RISCURILOR SISTEMELOR 

INFORMAŢIONALE 
PRIN 

UTILIZAREA METODOLOGIEI MEHARI 
 

Vladimir Lucian Mihăilescu 
UVT – FEAA - SIA - II  



 Anul 2011. Intreaga economie este bazata pe 
informatii. Viteza de acces a acestor indormatii 
precum si exactitatea acestora face diferenta 
intre o afacere de succes si una falimentara. IT-ul 
este cel care ofera viteza si exactitate 
informatiilor receptionate de catre top 
managementul unei companii, insa o data cu 
dezvoltarea sistemelor informationale, hacking-
ul ,virusii si erorile umane au devenit principalele 
preocupari ale CISO (Chief Information Security 
Officer ). 
 



• MEHARI a fost conceput iniţial in 1996, de 
catre CLUSIF pentru a ajuta Ofiţerii Şefi în 
Securitate Informaţională (CISO) la sarcinile lor 
de management al securităţii sistemului 
informaţional. El se află într-o evoluţie 
continua, pentru a satisface natura evolutivă a 
mediului de afaceri.  

 



• MEHARI a fost dezvoltat idea unui spectru de 
abordari privind managementul securitatii. 
MEHARI reprezinta mai mult decât o 
metodologie. El este şi un set de unelte. În 
funcţie de nevoile şi circumstanţele unei 
organizaţii, el se asigură că se poate concepe o 
soluţie adecvată pentru managementul 
securităţii, indiferent de abordarea folosită. 

 



Analiza mizelor si bunurilor 



DOMENIILE MEHARI DE RESPONSABILITATE 
 

 Organizaţia 
 Securitatea fizică a site-ului 
 Securitatea fizică a clădirilor şi camerelor 
 Arhitectura şi nivelele de continuitate ale serviciului ale reţelelor 

extinse inter-site 
 Arhitectura şi nivelele de continuitate ale serviciului reţelelor 

locale 
 Operarea reţelei 
 Arhitectura sistemelor şi securitatea logică 
 Operarea sistemelor IT 
 Securitatea aplicaţiilor 
 Dezvoltarea IT 
 Spaţiul de lucru, şi mediul de lucru general 
 Aspecte legale şi aplicarea reglementărilor sau directivelor 

 



Realizarea unei scheme de audit 

Structura generala a aplicatie 



Realizarea unei scheme de audit 

Chestionar de audit privind Organizatia 



Realizarea unei scheme de audit 

Chestionat completat cu datele organizatiei 



Scoring-ul final 



 

Vă mulţumesc  

pentru  

atenţie ! 


