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RST – TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR

• 10:00 – 11:00

• Ionuț Popescu (Nytro) – UiPath

• Romanian Security Team este o comunitate care a luat viață în 2006 și care azi ne

aduce împreună. Ce este RST? Ce s-a întamplat în acești 14 ani? De ce merită mai

multă atenție? Ce este în prezent această comunitate? Și mai ales, ce viitor are? În

această prezentare voi răspunde acestor întrebări și vă voi explica punctul meu de

vedere, atât ca persoană cât și ca administrator al comunității.

• Ionuț Popescu este unul dintre administratorii forumului RST. Lucrează la UiPath ca

Penetration Tester și este pasionat de tot ce înseamnă securitate IT.



REAL WORLD BITSQUATTING ATTACK

• 11:00 – 12:00

• Ionuț Cernica – iccguard

• Acest studiu practic se referă la exploatarea comportamentului browserelor moderne în legătură cu 

încărcarea URL-urilor externe. În research-ul meu studiez problema cu acest comportament al 

browserelor moderne în combinație cu problema “bit flipping” pentru a demonstra un nou tip de 

atac într-o manieră legală.

• Sunt pasionat de securitate IT cu skill-uri tehnice avansate în zonele de IT și securitate IT. Testez

aplicații web folosind tehnici de white, gray și backbox pentesting.

• În cariera mea am fost implicat în activități de training dintr-o arie variată a IT-ului și a securității IT. 

Îmi place să particip la concursuri internaționale de hacking. Aceste competiții, mai mult decât

orice altceva, mi-au dovedit că există o mulțime de lucruri de învățat în acest domeniu.



PAUZĂ

• 12:00 – 13:00

• Poftă bună!

• Ne vedem pe Slack!



APPROACHING OT PENTESTING FROM AN 
IT PERSPECTIVE

• 13:00 – 14:00

• Cosmin Radu – Atos

• O scurta incursiune în cum se desfășoară un pentest într-un mediu OT (Operational 

Technology – fabrici, nave maritime, sisteme SCADA, sisteme de control pentru

furnizat utilități). Care sunt riscurile și challenge-urile când testezi într-un mediu cu 0 

downtime fizic, cu TCP/IP stacks proprietare și nu neaparat bine implementate. Care 

sunt diferențele dintre recomandările de mitigare dintre mediul IT și OT?

• Pentest Consultant / Breaker of Stuff / Father



HOW TO FIND AND EXPLOIT DATA CONVERSION 
VULNERABILITIES IN WEB APPS

• 14:00 – 15:00

• Șerban Bejan – SecureWorks

• Exportarea datelor în diverse formate (PDF, documente OXML, imagini etc.) este

omniprezentă pe web. Voi prezenta cum se poate injecta cod pentru a se ajunge la LFI, 

SSRF sau execuția de cod JavaScript arbitrar când există funcționalități de conversie. Veți

vedea totul în legătură cu pașii necesari pentru a identifica și exploata injecțiile în

exporturi și diverse trucuri și sfaturi practice.

• Numele meu este Șerban Bejan, am terminat Academia Tehnică Militară în 2014, de atunci

lucrez în domeniul securității cibernetice, în special pe testarea securității aplicațiilor

web, actualmente sunt Penetration Tester în Secureworks Adversarial Group.



INTRODUCERE ÎN EXPLOITURI PUBLICE

• 15:00 – 16:00

• Andrei Barbu – SecureWorks

• În această prezentare voi acoperi pe scurt ce este o vulnerabilitate, ce este un exploit și voi vorbi

despre exploituri publice. Prezentarea va avea și live demo în care voi folosi o versiune outdated de 

Ubuntu pe care mă voi loga cu un guest account, voi descărca un local exploit pe care-l voi compila

și apoi îl voi executa pentru a obține root.

• Andrei este Senior Security Analyst în cadrul companiei Secureworks cu peste 8 ani de experiență

în IT. Pasiunea pentru securitate cibernetică l-a determinat să nu urmeze o carieră în urma studiilor

juridice, ci să continue să învețe și să se perfecționeze singur în ethical hacking și vulnerability 

management. În timpul liber participă la CTF-uri, joacă baschet și susține voluntar procesul de 

integrare al refugiaților în România în cadrul unei fundații.



SECURITY EVALUATION OF WORDPRESS 
BACKUP PLUGINS

• 16:00 – 17:00

• Ionuț Cernica – iccguard

• Protejarea aplicațiilor web e o sarcină importantă pentru orice companie. WordPress este CMS-ul 

preferat de către companii. În această prezentare vom discuta de ce WordPress e o aplicație web 

importantă și necesitatea securizării acesteia. Un alt aspect analizat va fi în legătură cu securitatea

plugin-urilor folosite pentru backup create pentru WordPress din punctul de vedere al leak-urilor

de date sensibile, un număr de module vulnerabile, cauze ale vulnerabilităților, greșeli comune și

impactul acestor vulnerabilități. Bazat pe un plan experimental vom observa potențialul distructiv al 

acestor plugin-uri de backup pe baza celor mai relevante website-uri din topul primelor 10 

milioane de website-uri.

• Sunt pasionat de securitate IT cu skill-uri tehnice avansate în zonele de IT și securitate IT. Testez

aplicații web folosind tehnici de white, gray și backbox pentesting.

• În cariera mea am fost implicat în activități de training dintr-o arie variată a IT-ului și a securității IT. 

Îmi place să particip la concursuri internaționale de hacking. Aceste competiții, mai mult decât

orice altceva, mi-au dovedit că există o mulțime de lucruri de învățat în acest domeniu.



WEB PENTESTING – SFATURI UTILE

• 17:00 – 18:00

• Ionuț Popescu – UiPath

• Cu toții știm ce este un XSS și cum să îl găsim, cel puțin în cazurile mai simple. Dar un 

penetration test trebuie să acopere mult mai mult de atât. Atenția la detalii este cea

care rezultă în “finding-uri”. În această prezentare nu voi veni cu lucruri ieșite din 

comun dar voi trece printr-o listă de sfaturi utile atunci când faceți un pentest. Lista 

nu este nici pe departe completă, dar sper să vă ajute.

• Ionuț Popescu este unul dintre administratorii forumului RST. Lucrează la UiPath ca 

Penetration Tester și este pasionat de tot ce înseamnă securitate IT.



INCHEIERE

• 18:00 – 18:20

• Ionuț Popescu – UiPath

• Ceremonia de încheiere a conferinței și prezentarea rezultatelor concursului CTF 

(Capture the Flag).



REZULTATE CTF

• https://ctf.rstcon.com/

• Intrebari referitoare la exercitii?

• Writeup-uri – premiu pentru cel mai bun!

• Contactat castigatori

• Public pentru o perioada

https://ctf.rstcon.com/


MULȚUMIM!

• Mulțumim pentru participare!

• Mulțumim speakerilor!

• Mulțumim echipei CTF (și celor care au donat pentru premii)! 

• Ne vedem la anul!

• Așteptăm părerile voastre în formularul de feedback (Zoom).

• Slack – Discutii informale pe Zoom (BYOB)


