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PwC Global Information Security Survey 2015

Numărul incidentelor raportate de 
participanţii la studiu a crescut cu 48%

41% în Europa
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Sectoarele cele mai
expuse: financiar,
energie, tehnologie,
servicii medicale
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Incidentele atribuite persoanelor din interior au
crescut

Angajaţii rămân cea mai citată sursă a incidentelor
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Dar măsurile de securitate pentru prevenirea incidentelor din interior  

2014 vs 2013 s-au diminuat cu aproximativ 20%

51% vs 60% au făcut cursuri de pregătire în domeniul securităţii 

56% vs 65% au raportat utilizarea instrumentelor de acces privilegiat

51% vs 58% monitorizează respectarea internă a politicilor de securitate
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Încredere…cu cine interacţionăm?

1925 1945 1963 1980 1995

Tradiţionalist Baby Boomers Generatia Y
/ Millenials

Generatia X Generatia Z
/ Screenagers

Nascuţi
în

Generaţia

Impact în
organizatii

Au inceput viaţa 
profesională în anii
‘70. Se apropie de

vârsta de pensionare.

Majoritatea
pensionari

Au început viaţa 
profesională dupa 1985. 

În prezent influenţează cel
mai mult organizaţiile.

Au început viaţa 
profesională după 2000. 

Ca număr, ei domină
majoritatea statisticilor.

Majoritatea elevi/
studenţi. Vor
începe viaţa 

profesională în 
următorii 5 ani.
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Creştere rapidă în criminalitatea organizată

86% creştere a incidentelor

atribuite statelor

64% creştere a incidentelor

atribuite competitorilor

26% creştere a incidentelor

atribuite crimei organizate

Deşi mai puţin frecvente, incidentele atribuite statelor, crimei organizate

sau competitorilor au crescut semnificativ în 2014
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5 paşi pentru un program strategic de securitate

4 Evaluaţi măsurile de securitate cibernetică ale furnizorilor şi altor terţi cu care 
interacţionaţi şi asiguraţi-vă că respectă politicile dumneavoastră de securitate

2
Identificaţi cele mai importante active informaţionale şi prioritizaţi protecţia
acestora

1 Strategia de securitate cibernetică trebuie să fie aliniată cu obiectivele de business 
şi să fie finanţată corespunzător

3 Întelegeţi adversarii, inclusiv motivele, resursele şi metodele de atac pentru a 
reduce timpul dintre detecţie şi răspuns

5 Colaboraţi cu alţii pentru a dezvolta cunoştinţele pe care le deţineţi – tendinţele
privind metodele de atac, cât şi tacticile de răspuns
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Vă mulţumesc!

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does
not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this
publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty
(express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained
in this publication, and, to the extent permitted by law, PwC Audit SRL, its members,
employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for
any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the
information contained in this publication or for any decision based on it.

© 2015 PwC Audit SRL. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to PwC Audit SRL
which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of
which is a separate legal entity.
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