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DEPARTAMENTUL IT
MANUALUL POLITICILOR DE SECURITATE A INFORMAŢIILOR

1. INTRODUCERE
Scop Manualul politicilor de securitate a informatiilor, are ca scop stabilirea unui 

comportament acceptabil in utilizarea resurselor informationale si de 
comunicatii ale firmei.

Aplicabilă Politicile din cadrul prezentului manual, se aplica întregii organizații Emiliano 
Vest SRL precum și în relațiile Emiliano Vest SRL cu contractorii săi.

Referințe Legea 677/2001, privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal si libera circulație a acestor date, Regulamentul (UE) 
2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date, Legea 
53/2003 (Codul Muncii)

DEFINIŢII ŞI TERMENI
Politica  de securitate este  un  set  de  reguli,  cerinţe  şi  instrucţiuni  aplicabile  la  nivelul
Emiliano Vest SRL, care stă la baza infrastructurii  de securitate şi  stabileşte limitele unui
comportament acceptabil în utilizarea resurselor informaţionale şi de comunicaţii ale firmei.
Sistem de Management al Securităţii Informaţiei (SMSI) este un element al sistemului
general de management bazat pe abordarea riscului activităţii. Este utilizat pentru stabilirea,
implementarea, operarea, monitorizarea, menţinerea şi îmbunătăţirea securităţii informaţiilor.
Acest sistem de management cuprinde politici şi structuri corporative, precum şi planificarea
activităţilor,  alocarea  responsabilităţilor,  practici,  proceduri,  procese  şi  resurse.  Domeniul
SMSI poate include întreaga organizaţie sau numai o parte a sa. Cuprinde activele relevante,
sistemele, aplicaţiile, servciile şi reţelele, precum şi tehnologiile utilizate pentru procesarea,
stocarea şi comunicarea informaţiilor.
Resursele informatice şi de comunicaţii sunt toate activele firmei (informaţii, documente,
echipamente de calcul, de procesare sau de gestiune a informaţiei, resursele de comunicaţii,
resursele umane etc).
Administratorul  resurselor informatice şi de comunicaţii este persoană investită cu
responsabilitatea  privind  crearea,  modificarea,  dezvoltarea  şi  administrarea  infrastructurii
informatice.
Responsabilul  cu  securitatea  informaţiilor este  persoana  numită  să  răspundă  de
aplicarea politicii de securitate la nivelul societatii.
Confidenţialitatea -  principiul  securităţii  informaţiei,  care  asigură  că  informaţia  este
accesibilă doar acelora autorizaţi să aibă acces.
Integritatea –  principiul  securităţii  informaţiei,  care  asigură  acurateţea  şi  integritatea
informaţiilor şi ale metodelor de procesare şi stocare.
Disponibilitatea –  principiul  securităţii  care asigură că utilizatorii  au acces la informaţie
atunci când au nevoie. 
Utilizator  este persoana cărei i s-au conferit drepturi de acces la resursele informatice ale
firmei.

http://www.emilianovest.ro/
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Abuz de privilegii reprezintă orice acţiune întreprinsă în mod voit de un utilizator, contrar
prevederilor regulamentelor, politicilor, procedurilor şi legilor în vigoare.
Conectică - cabluri UTP, BNC, mufe, prize etc.
Echipament – computer, hub, switch, antene, modem, dispozitiv de transfer voce, router,
server etc.
Reţea reprezintă  o  structură  interconectată  de  calculatoare  având  ca  scop  utilizarea  în
comun a unor resurse software, dispozitive de intrare-ieşire, date şi voce.
Serviciu – o componentă care deserveşte un grup de utilizatori şi/sau echipamente de date şi
voce.

2. POLITICA DE SECURITATE A INFORMAŢIEI
2.1 SCOP

 Politica de securitate adoptată şi  implementată în cadrul  Emiliano Vest  SRL constituie
ansamblul normelor ce trebuie cunoscute şi respectate de către toate persoanele cărora le
revin  responsabilităţi  cu  privire  la  utilizarea,  administrarea  şi  gestiunea  resurselor
informaţionale şi de comunicaţii ale unităţii. 
 Totodată,  politica  de  securitate  are  un  rol  consultativ  în  analiza  şi  implementarea
tehnicilor,  instrumentelor şi mecanismelor de securitate, precum şi în susţinerea acţiunilor
personalului tehnic şi a deciziilor factorilor de conducere în domeniul securităţii informaţiei
din firmă.
 Această politică a fost aprobată prin decizie a Presedintelui şi constituie cadrul procedural
şi  legal  de  aplicare  a  controalelor  şi  măsurilor  ce  vizează  reducerea  riscurilor  şi
vulnerabilităţilor de securitate manifestate în cadrul unităţii. 
 Securitatea informaţiilor este un efort de echipă şi necesită participarea şi suportul tuturor
angajaţilor care lucrează cu sisteme informaţionale.
 Totodată,  managerii  structurilor  funcţionale  din  cadrul  societăţii  sunt  responsabili  de
implementarea acestei politici de securitate, precum şi de iniţierea măsurilor corective şi de
îmbunătăţire, în conformitate cu mutaţiile intervenite în cadrul funcţional existent.
 Angajaţii care, în mod deliberat sau din neglijenţă, violează securitatea informaţiilor sau
produs evenimente cu un astfel de impact vor face subiectul unor acţiuni disciplinare sau
chiar al concedierii.

2.2OBIECTIVE
Politica de securitate îşi propune următoarele obiective:
 asigurarea confidenţialităţii, integrităţii şi disponibilităţii datelor şi informaţiilor vehiculate
în cadrul  Emiliano Vest SRL;
 oferirea mijloacelor de ghidare şi susţinere a întregii  activităţi  referitoare la securitatea
informaţiei în cadrul organizaţiei;
 susţinerea  eforturilor  managementului  în  direcţia  adoptării  de  soluţii  de  securitate
integrate, efort convergent defăşurării unei activităţi de afaceri profitabile;
 definirea  clară  a  drepturilor,  obligaţiilor  şi  responsabilităţilor  utilizatorilor  interni  şi  a
partenerilor externi, în ceea ce priveşte datele aflate în format electronic sau pe documente;
 armonizarea necesităţilor şi  obiectivelor ....,  cu un cadru de securitate adecvat,  absolut
necesar;
 impunerea unui echilibru între securitatea resurselor şi productivitatea muncii cadrelor;
 inţierea  unor  măsuri  disciplinare  în  cazul  încălcării  cadrului  normativ  instituit  şi/sau  a
utilizării inadecvate a resurselor.



EMILIANO VEST SRL
CUI:RO 13728880, Nr.reg. com:J11/67/2001, Capital social: 3000 lei
Sediul: România, 327055, Com Buchin, Sat Buchin, Nr. 149
Tel/fax: 0255-513204/0255-513244, Mobil: 0740555576
 emilianovest@yahoo.com, www.emilianovest.ro, office@emilianovest.ro

    

2.3ROLURI ŞI RESPONSABILITĂŢI 
 Grupul însărcinat cu securitatea informaţiei (GSI) este format din Directorul Resurse
Umane,  Şeful  Serviciului  Juridic,  Responsabilul  cu  securitatea  informaţiilor/manager  IT,
Inspector cu situaţiile de urgenţă. Acestui grup îi revin responsabilităţi  privind realizarea şi
menţinerea politicilor de securitate a informaţiei la nivelul societăţii, stabilirea standardelor,
directivelor, procedurilor şi întregului cadru normativ ce va fi implementat. 
Ducerea  la  îndeplinire  a  planificării  şi  elaborării  politicii  de  securitate  este  urmată  de:
consolidarea şi îmbunătăţirea permanentă a acesteia; integrarea acţiunilor de securitate la
nivel departamental; analiza şi monitorizarea incidentelor de securitate; evaluarea periodică
şi raportarea stării de securitate la nivelul firmei; adaptarea politicii şi asigurarea actualizării
şi  conformităţii  cu  cerinţele  legale;  popularizarea  politicii  în  rândul  angajaţilor;  asistarea
managerilor  structurilor  funcţionale  pentru  formularea  planurilor  proprii  de  securitate  a
informaţiilor.
 GSI trebuie  să  asigure  conformitatea  deplină  a  tehnologiei  informaţiei  cu  politicile,
procesele şi orice legislaţie aplicabilă.
 Responsabilul pe linie de resurse umane se va îngriji de selectarea şi angajarea de
personal bine pregătit şi cu trasături  comportamentale adecvate, calităţi  absolut necesare
punerii în aplicare a politicii de securitate. La acelaşi nivel vor fi investigate şi eventualele
abateri  de  la  prevederile  cadrului  normativ  aprobat,  precum  şi  punerea  în  mişcare  a
proceselor disciplinare.
 O responsabilitate foarte mare revine tuturor angajaţilor Emiliano Vest  SRL, în calitate de
utilizatori,  funcţie de nivelurile de securitate primite de fiecare în parte pentru acces la
resurse, precum şi personalului extern care desfăşoară activităţi  în folosul unităţii. Tuturor
acestora le revine obligaţia de a proteja datele şi informaţii cu care vin în contact, precum şi
resursele  tehnologice  alocate  spre  folosinţă,  într-o  manieră  eficientă,  etică  şi  legală.
Manipularea, violarea, răspândirea sau abuzarea neregulamentară a informaţiilor şi resurselor
aferente  constituie  abateri  grave  care  pot  atrage,  după  caz,  aplicarea  unor  sancţiuni
administrative, disciplinare, contractuale şi legale.

2.4 Revizuirea politicii de securitate
Politica de securitate a informaţiilor după ce a fost implementată va fi analizată şi revizuită
ori de câte ori se produc schimbari  importante în procesele de bază ale activitatii Emiliano
Vest SRL (revizii ordinare) şi obligatoriu o dată pe an (revizie extraordinară), ocazie cu care
vor  fi avute  în vedere oportunităţile  de îmbunătăţire  a politicii,  a modului  de abordare  a
securităţii şi a obiectivelor şi măsurilor de securitate.
Procesul  de  revizie  ordinară  are  în  vedere  componentele  SMSI,  respectiv  politicile,
procedurile, normele, regulamentele, instrucţiunile şi alte componente. Acestea documente
vor conţine pe prima pagină data ultimei şi următoarei revizii ordinare.
Revizuirea ordinară a politicii  de securitate este realizată ori de câte ori în urma auditării
proceselor Emiliano Vest SRL au fost evidenţiate dovezi care atestă că strategia de securitate
este  neadecvată  sau  nu  este  în  conformitate  cu  politicile  de  securitate,  managementul
trebuie să aibă în vedere acţiuni corective.  

Reviziile  extraordinare  sunt  independente  de  revizia  ordinară  şi  nu  influenţează
periodicitatea reviziilor ordinare şi se face în urma unor incidente de securitate, cu scopul de
a  preveni  apariţia  altora  în  viitor,  ca  urmare  a  implementării  unor  controale  sau  măsuri
specifice de prevenire şi contracarare.

Responsabilitatea  revizuirii  politicii  de  securitate  a  Emiliano  Vest  SRL  revine
managerilor de procese, sub coordonarea responsabilului cu securitatea informaţiilor. 
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Revizuirea politicii de securitate a informaţiilor trebuie să ţină cont de rezultatele analizei de
management  în  acest  domeniu,  respectiv  de  toate  deciziile  şi  acţiunile  referitoare  la:
îmbunătăţirea abordării de către organizaţie a managementului securităţii informaţiilor şi a
proceselor  aferente;  îmbunătăţirea  obiectivelor  şi  măsurilor  de  securitate;  îmbunătăţirea
alocării de resurse şi/sau responsabilităţi.

3. POLITICILE PE DOMENII DE SECURITATE
3.1MANAGEMENTUL SECURITĂŢII INFORMAŢIILOR

3.1.1 POLITICA DE MANAGEMENT AL SECURITĂŢII INFORMAŢIILOR
Managementul  securităţii  informaţiei  este asumat,  atât  de managementul  la cel  mai  înalt
nivel, cât şi de managerii structurilor funcţionale ale Emiliano Vest SRL. Tuturor acestora le
revine obligaţia de a desemna responsabilităţile cerute de manualul şi procedurile securităţii,
de a aloca şi utiliza eficient resursele necesare, astfel încât să se asigure o protecţie reală a
datelor şi informaţiilor, precum şi un control adecvat al serviciilor.
Responsabilitatea  pentru  protecţia  şi  securitatea  bunurilor  companiei  revine  nemijlocit
proprietarilor acestor resurse.
În contractele cu terţii  vor fi prevăzute măsuri şi responsabilităţi  privind modul în care se
realizează accesul  la  informaţie,  astfel  încât  să fie angajată  responsabilitatea  acestora în
legătură cu păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu care intră în contact.

3.2.1 POLITICA DE EVALUARE A RISCURILOR
Procesul de management al riscului este destinat să protejeze confidenţialitatea,
disponibilitatea şi integritatea resurselor informaţionale ale  Emiliano Vest SRL, ca
şi integritatea procesării acestora. Aceste riscuri trebuie evaluate periodic, printr-
un proces formal, în conformitate cu Procedura de analiză şi evaluare a riscurilor.
Scopul  acestei  politici  este de a da autorizare  si  autoritate responsabilului  cu securitatea
informaţiei  de a face analize şi evaluări  de risc periodice, în vederea determinării  zonelor
vulnerabile şi de a iniţia acţiuni corective adecvate.
Politica  urmareşte  să  protejeze  Emiliano  Vest  SRL  împotriva  incidentelor  de  securitate  şi
expunerilor  legale.  Riscul  este  impactul  negativ  net  al  exploatării  unei  vulnerabilităţi,
considerând probabilitatea şi  impactul  producerii  lui.  Managementul  riscului  este procesul
identificării  şi  evaluării  riscului,  precum  şi  acţiunile  concrete  de  a-l  reduce  la  un  nivel
acceptabil. Scopul final este de a ajuta departamentele organziaţiei să gestioneze mai bine
riscurile cu impact asupra atingerii obiectivelor lor. 
Politica  de  evaluare  a  riscului  se  aplică  tuturor  managerilor  de  departamente  a  căror
responsabilitate este de a evalua riscurile.
GSI-ul Emiliano Vest SRL este responsabil pentru gestionarea riscurilor si pentru asigurarea
de planuri de tratare a riscului.
Obiectivul  evaluarii  riscului  este  de  a  ajuta  Emiliano  Vest  SRL  să  işi  atingă  misiunea de
business prin:
 securitate sporita a sistemelor IT care lucrează cu informaţiile Emiliano Vest SRL;
 obţinerea de informaţii relevante pentru ca managementul Emiliano Vest SRL să ia decizii
fundamentate şi să justifice bugetele alocate;
 asistarea  managementului  în  autorizarea/acreditarea  proceselor  de  business  pe  baza
informaţiilor rezultate dintr-o analiză de riscuri.
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GSI trebuie să dezvolte, să implementeze şi să menţină un program de evaluare şi gestionare
a riscurilor care să permită asigurarea că sunt luate măsurile de securizare adecvate pentru a
proteja resursele Emiliano Vest SRL.
Evaluarea  riscului  este  folosită  pentru  identificarea  riscurilor  de  securitate,  examinarea
vulnerabilităţilor  şi  ameninţărilor  asupra  sistemelor,  determinarea  importanţei  riscului  şi
identificării zonelor care necesită protecţie.
Evaluarea  riscului  este  necesară  şi  pentru  evaluarea  adecvării  controalelor  de  securitate
existente, planificate şi pentru identificarea celor care lipsesc.
Evaluarea  riscurilor  furnizează  managementului  de  vîrf  informaţii  pe  care  acesta  să  işi
fundamenteze decizii, respectiv prevenirea unui eveniment nedorit sau reducerea efectelor
acestuia.
Pentru  a  determina  probabilitatea  producerii  unui  eveniment  neplăcut,  sistemele  IT  şi
procesele  vor  fi analizate  în  corelaţie  cu  vulnerabilităţile  potenţiale  şi  controalele
implementate.
Nivelul impactului este guvernat de impactul asupra obiectivelor de business şi la randul lui
stabileşte o valoare relativă a sistemelor şi resurselor IT.
Evaluarea riscurilor este folosită pentru a furniza sprijin pentru două funcţiuni: acceptarea
riscului şi selectarea controalelor de securitate adecvate.
Reprezentantul  managementului  pentru  SI  va  coordona  echipe  de  auditori  interni  pentru
menţinerea un proces de  evaluare  periodică a  riscurilor  pentru  protejarea informaţiilor  şi
infrastructurii  de  sisteme  informatice  în  faţa  unui  mediu  de  ameninţări  informatice  în
permanentă evoluţie. 
Tuturor responsabililor de procese li se cere să aprobe desfăşurarea unei evaluări anuale a
riscurilor,  cu  o  verificare  la  6  luni  asupra  modului  în  care  s-a  acţionat  asupra  riscurilor
identificate.

3.2.2 POLITICA DE MANAGEMENT AL SCHIMBĂRILOR
Resursele informaţionale ale Emiliano Vest  SRL necesită întreruperi în cazul actualizărilor
planificate,  lucrărilor  de  întreţinere  sau  schimbării  configuraţiilor.  Managementul  acestor
modificări reprezintă un aspect critic al furnizării unei infrastructuri de resurse informaţionale
robuste şi valoroase.
Obiectivul  politicii  de management al  schimbarii  este de  a gestiona modificările într-o
manieră  raţională  şi  predictibilă,  astfel  încât  personalul  şi  clienţii  să-şi  poată  face
planurile în acord cu acestea. Modificările necesită o serioasă pregatire, o atentă monitorizare
şi o continuă evaluare pentru a reduce impactul negativ asupra comunităţii utilizatorilor şi a
creşte valoarea resurselor informaţiei.

Fiecare modificare întreprinsă asupra unei resurse informatice a Emiliano Vest SRL 
(sisteme de operare, echipamente, reţele şi aplicaţii) reprezintă obiectul politicii de 
management al schimbarii şi trebuie să urmărească procedurile de management al 
schimbarii, astfel:

- toate modificările care afectează facilităţile de procesare (ca de exemplu, aerul condiţionat,
apa, căldură, ţevi, electricitatea şi alarme) trebuie să fie raportate sau coordonate de către
persoana care conduce procesul de management al schimbarii;
- un comitet de management al schimbării, numit de către GSI, se va întruni în mod regulat
pentru revizuirea necesităţilor privind schimbările şi pentru asigurarea faptului că revizuirile şi
comunicarea lor sunt îndeplinite în mod satisfăcător;
-  o  cerere  formală  în  scris  pentru  modificare  trebuie  să  fie  întocmită  pentru  fiecare
modificare, atât pentru cele programate, cât şi pentru cele neprogramate;
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-  toate  cererile  pentru  modificări  programate  trebuie  să  fie  înaintate  în  conformitate  cu
procedurile de managementul schimbării, astfel încât comitetul de management al schimbarii
să aibă timp să evalueze această cerere, să determine şi să revizuiască potenţialele căderi
ale resurselor informaţionale şi să ia decizia de aprobare sau amânare a cererii;
-  fiecare  cerere  pentru  modificări  programate  trebuie  să  primească  aprobarea  formală  a
comitetului de management al schimbarii, înainte de a proceda la respectiva modificare;
-  persoana  numită  de  către  comitetul  de  management  al  schimbarii  poate  contesta  o
modificare  programată  sau  neprogramată  din  motive  ce  includ,  dar  nu  se  limitează  la
planificare  neadecvată,  planuri  de  restaurare neadecvate,  suprapunerea  modificării  peste
procese importante de afaceri cum ar fi contabilitatea de sfârşit de an, sau în cazul în care
resursele adecvate nu pot fi disponibile imediat. Resursele adecvate pot deveni o problemă în
weekenduri, concedii sau în timpul unor evenimente speciale;
- o notificare către clienţi/furnizori/colaboratori trebuie întocmită în cazul fiecărei modificări
programate sau neprogramate care ii poate afecta, urmărind paşii conţinuţi în procedurile de
management al schimbării.
Pentru fiecare modificare trebuie sa se faca o revizuire, indiferent dacă aceasta modificare a
fost programată sau nu si indiferent dacă s-a soldat sau nu cu succes. 
Pentru orice modificare trebuie sa se faca o înregistrare în registrul de modificari. Aceasta
intrare  trebuie să conţină, fără a se limita la: 
- data înregistrarii şi data modificării efectuate;
- informaţii de contact despre proprietar şi custode;
- natura modificării;
- indicaţii privind succesul sau eşecul operaţiunii;
-  toate sistemele informatice ale Emiliano Vest  SRL trebuie să fie în conformitate cu un
proces de management al schimbarii resurselor informationale.
Modificările de urgenţă sunt necesare periodic pentru a corecta problemele de software sau a
restabili rapid operaţiile de procesare. Deşi modificările trebuie făcute rapid, ele trebuie să fie
implementate într-o manieră controlată.
Modificările de urgenţă includ proceduri similare acelora privind controalele schimbărilor de
rutină, cereri de modificări, evaluare şi aprobare pentru asigurarea faptului că vor fi făcute
rapid. De asemenea, managementul se va asigura de faptul că evaluările şi documentaţia
detaliată  ale  modificării  de  urgenţă  vor  fi efectuate  cât  mai  repede  posibil,  după
implementare.
În situaţiile când este posibil,  modificările de urgenţă trebuie să fie testate înainte de a fi
implementate.  Dacă  managementul  nu  poate  să  testeze  în  amănunt  schimbările  urgente
înainte de instalare, este necesar ca el să realizeze backup-uri după fişierele şi programele
respective şi să stabilească dinainte proceduri de restaurare.
Backup-urile specifice, procedurile de restaurare dinainte stabilite şi documentaţia detaliată
sporesc capacitatea managementului de a reface situaţia dinainte de modificări, în cazul în
care  acestea  provoacă  întreruperi  de  sistem.  Documentaţia  detaliată  sporeşte  în  plus
capacitatea managementului de a analiza impactul oricărei modificări, pe durata proceselor
de  evaluare  care  urmează  modificării.  Procedurile  de  modificare  de  urgenţă  trebuie  să
conţină, ca minim necesar:
- revizuiri şi autorizări înainte de modificare;
- testări înainte de modificare (în medii de testare separate);
- proceduri de backup/restaurare;
- documentaţie care să includă: descrieri ale modificării, motive privind implementarea sau
respingerea unei modificări propuse, numele persoanei care a făcut modificarea, o copie a
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documentaţiei  modificate,  data  şi  ora  la  care  s-au  făcut  modificarea  şi  evaluările  post-
modificare.

3.2.3 POLITICA DE AUDIT
Are ca scop să furnizeze autoritate echipei de auditori interni/ auditorilor externi, să conducă
un  audit  de  securitate  asupra  oricărui  sistem  al  Emiliano  Vest   SRL,  să  maximizeze
eficacitatea auditurilor sistemelor şi să reducă la minimum amestecul în procesele de afaceri. 
Obiectivele politicii  de audit sunt: asigura integritatea, confidenţialitatea şi disponibilitatea
informaţiei  şi  resurselor;  investigarea  posibilelor  incidente  de  securitate  şi  asigurarea
conformităţii  cu  politicile  de  securitate  ale  Emiliano  Vest   SRL;  monitorizarea  activităţii
utilizatorului sau a sistemului atunci cand este cazul.
Această politică acoperă toate dispozitivele/sistemele de calcul şi comunicaţii  deţinute sau
operate de către Emiliano Vest SRL. Politica mai acoperă orice dispozitiv/sistem de calcul şi
comunicaţii  care este  prezent în locaţiile  Emiliano Vest SRL, dar care e posibil  să nu fie
deţinut sau operat de către Emiliano Vest SRL. 
Atunci când se cere, în scopul îndeplinirii unui audit, orice acces de care este nevoie va fi
furnizat  echipei de audit în regim temporar, drepturile de acces retragandu-se la terminarea
auditului.  
Acest audit poate include: 
 acces la nivel de utilizator şi/sau nivel de sistem pentru orice dispozitiv/sistem de calcul sau
comunicaţii;
 acces la informaţii (format electronic, copii pe suport dur, etc.) care pot produse, transmise
sau stocate pe echipamentele sau in locaţii ale Emiliano Vest SRL;
 acces la zonele de lucru (laboratoare, birouri, cuburi, zone de stocare, etc.);
 acces la monitorizarea interactivă şi jurnalizarea traficului de pe reţelele .....
Auditurile sistemelor operaţionale vor fi planificate minuţios de către management pentru a
reduce la minimum riscul întreruperilor operaţiunilor zilnice de afaceri. 
Accesul la instrumentele de audit va fi protejat, pentru a se preveni orice posibil atac sau
compromitere. 
Integritatea datelor de testare ale sistemului va fi protejată şi validată pentru a se asigura
faptul că este corectă şi adecvată, înainte de a fi întreprins auditul.
Auditorul nu va îndeplini activităţi de tipul “Denial of Service”.

3.2 POLITICA DE MANAGEMENT AL RESURSELOR

3.2.1 INVENTARUL ŞI MANAGEMENTUL RESURSELOR
Această  politică  guvernează  identificarea  şi  clasificarea  resurselor  şi  sistemelor

informaţionale ale  Emiliano Vest SRL.  Ea specifică care resurse trebuie să fie clasificate şi
identificate şi oferă o metodă standard pentru clasificarea acelor resurse. Această clasificare
a resurselor informationale este utilizată împreună  cu alte politici şi standarde de securitate
ale Emiliano Vest SRL pentru a se asigura că acele controale de securitate implementate în
scopul protejării resurselor informatice ale  Emiliano Vest SRL  sunt adecvate valorii acestor
resurse.
Obiectivul politicii este de a stabili un cadru pentru managementul şi controlul resurselor ....,
cadru ce include recunoaşterea, evaluarea, protejarea şi disponibilizarea (casarea) corectă a
acestora prin păstrarea de rapoarte exacte ale tuturor resurselor.
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Această politică se aplică întregii proprietăţi, indiferent dacă este vorba de resurse şi sisteme
tangibile sau intangibile deţinute sau managerizate de către departamentele  Emiliano Vest
SRL. Bunurile deţinute de către alte agenţii constituie subiectul acestei politici.
Politica se adreseaza tuturor persoanelor desemnate de către GSI, responsabile cu păstrarea,
actualizarea şi reevaluarea bazei de date a inventarului resurselor.
 Politica furnizează un cadru de practici utile de managementul resurselor, astfel încât
să fie incluse toate resursele  Emiliano Vest  SRL, atât  cele prezente, cât şi  cele viitoare,
indiferent  de  formatul  media (suportul)  în  care au  fost  dobândite,  ca de exemplu hârtie,
dischetă, CD, bandă magnetică, etc., precum şi alte resurse fizice.
Stabilirea  unui  cadru  comun  pentru  calcularea,  managerizarea,  raportarea  şi  reducerea
costurilor totale de proprietate ale tuturor resurselor (costurile duratei de viata) se va face în
revizuirile ulterioare ale acestei politici sau printr-o politică separată.
În plus, este de aşteptat că alte programe destinate instrumentelor financiare, informaţiile
furnizate prin implementarea acestei politici de inventar si management al resurselor să fie
stabilite.
Inventarul  constă  în  articolele  din  magazie  sau cele  deţinute  în  stoc,  articole  care  vor  fi
folosite în operaţii de afaceri. Inventarul mai include materialul şi aprovizionările necesare
articolelor respective la o dată ulterioară. Inventarul  trebuie să fie protejat de punctul  de
achiziţionare, de la recepţionarea resurselor pana la utilizarea acestora.
Politica oferă direcţia pentru asigurarea faptului că:
 resursele fizice ale Emiliano Vest SRL sunt protejate;
 persoanele responsabile managerizează în mod eficace resursele fizice;
 managerii sunt conştienţi de responsabilitatea securităţii resurselor utilizate de către/pentru
ei şi a securităţii echipamentului aflat în posesia lor;
Departamentul de servicii administrative, prin GSI, va revizui şi analiza informaţia vastă cu
privire la inventarul/managementul resurselor IT ale  Emiliano Vest SRL  înaintată de fiecare
departament/ agenţie  pentru eficienta si efectivitatea in:
a. depistarea şi raportarea resurselor Emiliano Vest SRL în baza unei rutine;
b. furnizarea  unui  ghid  general  de  managerizare  a  tipurilor  importante  de  resurse
departamentelor/agenţiilor (inclusiv hardware, software, sisteme de afaceri şi date)
c. furnizarea unui ghid general de calculare şi raportare a costurilor totale de proprietate a
resurselor IT – pe întreaga durata de viata - departamentelor;
d. stabilirea  puterii  de  achiziţionare  a  Emiliano  Vest  SRL  prin  cunoaşterea  necesităţilor
companiei,  a  volumului  şi   planificarilor  necesităţilor  de  achiziţii  viitoare  de  hardware  şi
programe IT;
e. asigurarea optimizării şi conformităţii licenţierii programelor;
f. stabilirea unei valori iniţiale, currente şi casare pentru resursele Emiliano Vest SRL;
g. planificarea unei infrastructuri  intinse, omogene, partajate de tehnologie a informaţiei a
Emiliano Vest SRL;
h. achiziţionarea informaţiilor  necesare luării  de decizii  de către managementul  resurselor
informatice a Emiliano Vest SRL;
Rapoartele electronice trebuie să fie migrate prin actualizări succesive ale hardware-ului şi
programelor.  Politicile/procedurile,  pentru  a  prezerva  accesul  la  rapoartele  electronice,
trebuie  să  ia  în  considerare  cum  să  protejeze  integritatea  şi  funcţionabilitatea  acestor
rapoarte şi să fie revizuite şi modificate periodic, pentru a reflecta cele mai bune practici
curente la acel moment.
Funcţia managementului resurselor este specifică personalului desemnat cu responsabilitate
privind păstrarea şi conservarea resurselor Emiliano Vest SRL pentru perioada cerută. În cazul
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în  care  o  resursă  a  fost  declarată  parte  a  resurselor  Emiliano  Vest  SRL,  înregistrarea  şi
utilizarea acesteia vor fi sub incidenţa politicii de păstrare şi conservare.
Resursele considerate a avea valoare istorică vor fi transferate la sfârşitul vieţii lor curente în
arhivele ....  pentru conservarea permanentă.  În cazul  înregistrărilor electronice cu valoare
istorică – trebuie să se facă o copie pe suport dur - hartie, până când problemele legate de
migrarea programului sau hardware-ului au fost rezolvate. Politica trebuie să ia în considerare
conservarea, si de asemenea, condiţiile mediului de stocare şi schimbările ne-tehnologice.

3.2.2 POLITICA DE CLASIFICARE A INFORMAŢIILOR
Această politică asigură faptul că resursele informaţionale ale Emiliano Vest SRL primesc un
nivel adecvat de protecţie în conformitate cu importanţa şi cu confidenţialitatea lor.
Obiectivul  politicii  de  clasificare  a  datelor  şi  informaţiilor  este  de  a  ajuta  personalul  să
determine  ce  informaţii  pot  fi dezvăluite  persoanelor  care  nu  fac  parte  din  personalul
Emiliano Vest SRL, precum şi sensibilitatea relativă a informaţiei care nu trebuie dezvăluită în
afara Emiliano Vest SRL fără autorizare specifică. 
Informaţiile acoperite de această politică includ, dar nu se limitează la informaţii care sunt fie
stocate,  fie  partajate prin  orice  mijloace.  Acestea  includ:  informaţii  stocate  electronic,
informaţii pe hârtie şi informaţii partajate pe cale orală sau vizuală.
Politica de clasificarea informaţiilor/datelor se aplică proprietarilor, custozilor şi utilizatorilor
informaţiilor care se află pe sau sunt procesate în orice fel de către resursele informatice ale
Emiliano Vest SRL, în timpul utilizării resurselor de procesare sau reţea ale Emiliano Vest SRL.
Toţi utilizatorii trebuie să ia la cunoştinţă şi să se conformeze acestei politici.
Informaţiile şi datele trebuie să fie clasificate în funcţie de propriile cerinţe privind controlul
accesului.
Proprietarul  oricărei  resurse  informaţionale  este  responsabil  de  clasificarea  informaţiei
stocate sau procesate de către resursele informationale, pe baza standardelor de evaluare a
riscului securităţii informatiei, prin cerinte specifice de control al accesului şi de manevrare.
Informaţiile şi datele vor fi clasificate conform cerinţelor de manevrare astfel:
-  Informaţii  confidentiale –  informaţii  considerate  ca  fiind  esenţiale  pentru  activităţile
Emiliano Vest SRL.
-  Informaţii  de uz intern –  informaţii  care se refera la controlul  accesului,  date privind
managementul conturilor,  proceduri,  documentaţia  privind  securitatea  resurselor
informaţionale sau oricare alte informaţii desemnate astfel de catre Emiliano Vest SRL.
-  Informaţii  publice –  informaţii  care  nu  sunt  desemnate  în  mod  specific  ca  fiind  de
confidenţiale sau de uz intern şi, de asemenea, nu sunt desemnate a fi confidenţiale.

3.2.3 POLITICA DE LICENŢIERE
Politica de licenţiere subliniază cerinţele Emiliano Vest SRL pentru adoptarea procedurilor
necesare  pentru  prevenirea  violărilor  de  drepturi  de  autor  şi  ale  proprietăţii  intelectuale
(copyright).
Pentru  a-şi  proteja  valorile  referitoare  la  proprietatea  intelectuală  şi  drepturile  de  autor,
companiile producatoare de software şi companiile IT folosesc licenţe de tip End User Licence
Agreement,  care  avizează  utilizatorii  despre  drepturile  şi  obligaţiile  lor  privind  păstrarea
drepturilor  de  proprietate  intelectuală  şi  despre  legile  aplicabile  care  protejeaza  această
proprietate.
Scopul  acestei  politici  este  de  a  asigura  faptul  că  Emiliano  Vest  SRL  asigură  măsurile
necesare  pentru  alinierea  la  legislaţie  şi  păstrarea  drepturilor  de  proprietate  intelectuală
pentru produsele software folosite în cadrul companiei.
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Politica de licenţe software stabileşte regulile pentru utilizarea produselor software licenţiate
în cadrul Emiliano Vest SRL.
Aceasta politica se adreseaza întregului personal care foloseste resurse informaţionale, prin
intermediul echipamentelor IT proprietate Emiliano Vest SRL, respectiv celor care operează,
gestionează sau folosesc servicii  şi  echipamente  IT  pentru a  asigura suportul  necesar de
business pentru companie.
Emiliano Vest SRL furnizeaza un număr suficient de copii licenţiate ale produselor software
licenţiate pentru a facilita desfăşurarea activităţii  angajatilor săi de o maniera eficientă şi
rapidă.  Managementul  trebuie  să  asigure  relaţiile  contractuale  adecvate  cu  furnizorii  de
software  pentru  obţinerea  de  copii  suplimentare  ale  produselor  software  atunci  cînd
necesitatea de business o cere.
Informaţiile  supuse  copyright-ului  şi  produsele  software  aparţinând  unor  terţe  părţi  sau
pentru care nu are aprobarea specifică de stocare şi/sau de utilizare nu vor fi stocate sau
folosite pe echipamentele Emiliano Vest SRL. Administratorii de sistem vor fi responsabili de
înlăturarea  acestor  informaţii  şi/sau  produse  software  în  toate  cazurile  în  care  utilizatorii
acestora nu pot  prezenta  dovezi  clare  de  asigurare  a acestor  drepturi  de  la  producătorii
respectivi.
Produsele software aparţinând unor terţe părţi  care sunt în posesia Emiliano Vest SRL nu
trebuie  copiate  decât  în  condiţiile  prevăzute  de  contractele  de  licenţiere  şi  numai  cu
aprobarea  formală  a  managementului,  sau  numai  în  scop  de  asigurare  a  planului  de
continuitate a afacerii.
Emiliano Vest SRL va stabili proceduri care sa asigure utilizarea produselor software doar în
condiţiile legii. Aceste proceduri pot include:
- realizarea de inventare a produselor software instalate/prezente pe echipamentele ....;
- determinarea produselor software pentru care există drepturi de utilizare; 
- dezvoltarea şi menţinerea de sisteme de înregistrare şi management al licenţelor.
Structurile  funcţionale  ale  Emiliano  Vest  SRL  vor  coopera  între  ele  pentru  schimbul  de
informaţii ce pot fi adecvate pentru combaterea folosirii ilegale de produse software. GSI-ul
Emiliano Vest SRL va fi responsabil de asigurarea următoarelor:
- folosirea şi achiziţionarea numai de software autorizat pe echipamentele IT ale Emiliano
Vest SRL;
- educarea  şi  avertizarea  personalului  privind  drepturile  de  copyright  şi  proprietate
intelectuală,  precum  şi  promovarea  politicilor  şi  procedurilor  existente  în  acest  sens  în
Emiliano Vest SRL;
- asigurarea existenţei şi adecvării politicilor şi procedurilor pentru protejarea copyright-ului;
- implementarea şi efectivitatea acestor politici şi proceduri.

3.2.4 POLITICA DE UTILIZARE ACCEPTABILĂ A RESURSELOR INFORMATICE
Resursele informatice sunt bunuri strategice ale Emiliano Vest SRL, care trebuie să fie

managerizate ca resurse valoroase, iar scopul  acestei  politici  este de a contura utilizarea
acceptabilă a computerelor,  sistemelor de calcul, reţelelor de calculatoare şi altor resurse
aflate fizic şi/sau virtual la toate locaţiile, deţinute şi/sau controlate fizic şi/sau virtual de către
Emiliano Vest SRL.
Obiectivul politicii este protejarea Emiliano Vest SRL şi a angajaţilor, consultanţilor, licenţelor,
deţinătorilor,  francizelor,  furnizorilor,  clienţilor  şi  membrilor  afiliaţi  ai  acesteia  de
vulnerabilităţi precum utilizarea neadecvată acestora şi generarea de riscuri care pot include
atacuri ale viruşilor, cailor troiani şi viermilor, atacuri de tipul “denial of service”, distrugerea
sistemelor şi serviciilor şi a problemelor juridice, chestiunilor legitime. 
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Această politică priveşte toţi utilizatorii de computere şi resurse de comunicaţii electronice,
precum şi echipamente închiriate de către Emiliano Vest SRL.
Această politică este întocmită pentru a fi obţinute următoarele:
 asigurarea  conformităţii  cu  statuturile,  regulamentele  şi  dispoziţiile  care  se  aplică
managementului resurselor informaţiei.
 stabilirea de practici prudente şi acceptabile privind utilizarea resurselor informaţiei.
 instruirea  persoanelor  care  pot  utiliza  resursele  informaţiei  pentru  respectarea
responsabilităţilor acestora, asociate respectivei utilizări.
 protejarea integrităţii  computerelor,  reţelelor şi  datelor  aflate fie la sediul  Emiliano Vest
SRL, fie în altă parte; 
 asigurarea  de  faptul  că  utilizarea  comunicaţiilor  electronice  se  face  în  conformitate  cu
politica Emiliano Vest SRL;
 protejarea Emiliano Vest SRL de eventuale consecinţe legale care ar putea dăuna acesteia.
Politica asigură faptul că resursele informaţiei sunt utilizate într-o manieră eficace, etică şi
legală.
 Utilizatorii  trebuie să respecte intimitatea şi  privilegiile  de utilizare ale  celorlalţi,  atât  la
sediu, cât şi la toate sediile Emiliano Vest SRL accesibile prin conexiuni de reţea.
 Utilizatorii  nu  trebuie,  pe  de  altă  parte,  să  se  angajeze  în  acte  care  să  fie  împotriva
scopurilor şi direcţiilor companiei, după cum este specificat în documentele de conducere ale
acesteia sau în regulile, regulamentele şi procedurile adoptate.
 Utilizatorii  trebuie să respecte integritatea sistemelor şi  reţelelor de computere în toate
sediile companiei accesibile prin conexiuni de reţea.
 Utilizatorii nu vor încerca, sub nici un motiv, să se infiltreze (de exemplu, să obţină acces
fără  o  autorizaţie  adecvată)  la  vreun sistem sau  reţea  de  computere  aflate  fie  la  sediul
Emiliano Vest SRL, fie în altă parte. 
 Utilizatorii  nu  vor  încerca să producă  daune sau să altereze  componentele hardware  şi
software ale unui sistem sau reţea de computere aflate fie la sediul Emiliano Vest SRL, fie în
altă parte.
 Utilizatorii conexiunilor externe de reţea ale  Emiliano Vest SRL se vor conforma politicilor
de "Utilizare acceptabila" stabilite de către organismele de conducere ale reţelelor externe. 
 Utilizatorii trebuie să raporteze orice slăbiciune a securităţii computerelor companiei, orice
incident privind eventuale pierderi  sau violări  ale acestui  acord autorităţilor  specifice prin
contactarea managementului corespunzător.
 Utilizatorii  nu  trebuie  să  încerce  accesarea  oricăror  date  sau  programe  conţinute  pe
sistemele Emiliano Vest SRL pentru care nu au autorizaţie sau permisiunea explicită. 
 Utilizatorii nu trebuie să-şi dezvaluie conturile, parolele, numerele personale de identificare
(PIN),  tokenurile  de  securitate  (de  exemplu,  Smartcard)  sau  alte  informaţii  similare  sau
dispozitive folosite în scopuri de identificare şi autorizare.
 Utilizatorii  nu trebuie să facă copii neautorizate ale programelor care sunt protejate prin
legea referitoare la drepturile de autor.
 Utilizatorii nu trebuie să utilizeze programe non-standard, cu licenţa limitată sau gratuite
fără  aprobarea  managementului  resurselor  informatice  al  Emiliano  Vest  SRL,  cu  excepţia
celor aflate pe lista companiei a programelor standard.
 Utilizatorii nu trebuie să se angajeze cu premeditare în activităţi care pot: dăuna, ameninţa
sau  provoca  abuzuri  altora;  înrăutăţi  activitatea  resurselor  informatice;  bloca  accesul
autorizat al unui utilizator la o resursă; obţine alte resurse în afara celor alocate; contraveni
măsurilor privind securitatea computerelor.
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 Utilizatorii  nu  trebuie  să descarce,  să  instaleze  sau să ruleze  programe sau utilităţi  de
securitate  care  să divulge  sau să exploateze  slăbiciunile  din  securitatea unui  sistem.  De
exemplu, utilizatorii nu trebuie să ruleze programe cu parole sparte, packet sniffers, ori port
scanners sau orice alte programe neaprobate în cadrul  resuselor informatice ale Emiliano
Vest SRL.
 Resursele informaţionale nu trebuie să fie utilizate în scopuri personale. 
 Utilizatorii  nu  trebuie  să  acceseze,  să  creeze,  să  stocheze  sau  să  transmită  în  mod
intenţionat  materiale  pe  care  compania  le-ar  putea  considera  jignitoare,  indecente  sau
obscene. 
 Accesul la Internet de la un computer de acasă proprietate a Emiliano Vest SRL trebuie să
fie în conformitate cu politicile care se aplică şi în cazul utilizării computerelor aflate în sediul
companiei. Angajaţii nu trebuie să permită membrilor familiei sau altor persoane din afara
companiei accesul la sistemele de computere.
 Utilizatorii nu trebuie să se angajeze în acte care să fie împotriva scopurilor şi direcţiilor
companiei,  după  cum  este  specificat  în  documentele  de  conducere  ale  acesteia  sau  în
regulile, regulamentele şi procedurile adoptate.
In general, utilizarea ocazională în interes personal a resurselor informaţiei este permisă. Se
aplică însă următoarele restricţii:
 Utilizarea  ocazională  în  scop  personal  a  poştei  electronice,  Internetului,  faxului,
imprimantelor,  copiatoarelor  şi  a  altor  dispozitive  este  restricţionată  doar  la  utilizatorii
aprobaţi  de către  Emiliano Vest SRL. Accesul  nu este permis membrilor  familiei  sau altor
persoane; 
 Utilizarea ocazională nu trebuie să aibă drept consecinţă suportarea de costuri directe de
către Emiliano Vest SRL;
 Utilizarea  ocazională  nu  trebuie  să  interfereze  cu  îndatoririle  normale  de  muncă  ale
angajatului.
 Nu pot  fi trimise  sau  primite  fişiere  sau  documente  care  pot  conduce  la  acţiuni  legale
împotriva Emiliano Vest SRL sau care pot dăuna acesteia;
 Stocarea postei poştei electronice, mesajelor vocale, fişierelor şi documentelor personale in
cadrul resursele informaţiei a Emiliano Vest SRL trebuie să fie nominală.
Toate  mesajele,  fişierele  şi  documentele  -  inclusiv  mesajele,  fişierele  şi  documentele
personale - localizate in cadrul resurselor informatice ale .... sunt proprietatea ...., putând fi
supuse cererilor de acces (spre a fi controlate), şi pot fi accesate în conformitate cu această
politică.

3.2.5 POLITICA DE UTILIZARE A ECHIPAMENTELOR MOBILE
Prin această politică sunt stabilite reguli destinate celor care folosesc echipamente mobile in
diverse locaţii ale sau care lucrează acasă (fie folosind echipamentele Emiliano Vest SRL sau
echipamente proprii),  sau folosesc informaţii  pe suport  fizic (hartie,  suport  magnetic  etc.)
acasă sau în diverse locaţii  în afara sediilor companiei; aceste reguli  urmăresc să asigure
deplina conştientizare  şi  avertizare a riscurilor  de securitate  induse de aceste condiţii  de
lucru.  În  vederea  protejării  personalului  şi  a  altor  persoane,  resursele  şi  echipamentele
organizaţiei,  personalul  care  lucrează  acasă  sau  la  distanţă  trebuie  să  asigure  măsuri
adecvate de securitate.
Scopul politicii este de a reglementa felul în care cei care folosesc echipamente mobile sau
lucrează de la distanţă, precum şi cei care folosesc informaţii  stocate pe diverse medii în
afara companiei utilizează aceste resurse într-un mod care să asigure securitatea informaţiei
şi să nu pericliteze echipamentele şi reţeaua companiei.
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Politica de securitate pentru echipamentele mobile şi pentru cei care se conecteaza de la
distanţa  stabileşte  restricţiile  şi  condiţiile  de  conectare  pentru  accesul  şi  utilizarea
echipamentelor  portabile  deţinute  de  Emiliano Vest  SRL (computere  mobile,  echipamente
mobile de reţea, echipamente de comunicaţii şi alte echipamente mobile) folosite pentru a
stoca şi  procesa informaţii,  precum şi  produsele software aferente utilizate  de personalul
Emiliano Vest SRL.
Aceasta  politica  se  adreseaza  oricarui  angajat  Emiliano  Vest  SRL  care  foloseşte  sau
transportă  resurse  informaţionale  sau  echipamente  ale  companiei  în  afara  locaţiilor
companiei.
Pentru  a  accesa  resurse  informaţionale  aparţinând  companiei  vor  fi folosite  numai
echipamentele mobile aprobate în mod formal şi explicit de Emiliano Vest SRL.
Echipamentele mobile trebuie sa fie protejate adecvat, prin folosirea parolelor si codurilor.
Informaţiile  aparţinând  Emiliano  Vest  SRL  nu  trebuie  să  fie  stocate  în  nici  un  fel  pe
echipamentele mobile. Totuşi, în cazurile în care nu exista alternative la stocarea locală, toate
informaţiile Emiliano Vest SRL trebuie să fie criptate folosind tehnologiile de criptare aprobate
de Emiliano Vest SRL.
Nu este permisa transmiterea informaţiilor  Emiliano Vest SRL folosind tehnologia  wireless
către sau dinspre un echipament mobil, în afara cazurilor în care această transmisiune este
aprobată şi este securizată folosind tehnologiile de criptare aprobate de Emiliano Vest SRL.
Responsabilul pentru o resursa informaţională trebuie să identifice şi să evidenţieze riscurile
pentru companie în cazul pierderii şi furtului resursei respective şi să estimeze impactul pe
care aceste evenimente îl pot avea asupra activităţii sale şi a departamentului.
Utilizatorii acestor resurse trebuie să:
 reduca folosirea lor la minimum în zone publice;
 folosească aceste resurse  în afara companiei  numai  în scopuri  legate de activitatea de
serviciu;
 asigure securitatea acestor resurse atunci când le folosesc în afara companiei;
 să  nu  folosească  în  reţeaua  Emiliano  Vest  SRL  alte  echipamente  mobile  (cum  ar  fi
laptopurile) decât cele autorizate de Emiliano Vest SRL;
 să  nu  folosească  informaţii   ce  pot  identifica  clienţi  sau  personal  Emiliano  Vest  SRL,
informaţii  marcate drept confidenţiale (cum ar fi plângeri,  reclamaţii,  aprecieri sau măsuri
disciplinare) pe echipamente mobile care nu sunt autorizate formal de Emiliano Vest SRL;
 scaneze de viruşi şi malware orice mediu de stocare utilizat pentru a transfera informatii
pe / de pe resursele companiei;
 să nu transmită informaţii ce pot identifica clienţi si angajaţi Emiliano Vest SRL pe adrese
personale sau pe echipamentele de acasa;
 să păstreze echipamentele şi fişierele blocate şi ascunse (camuflate) atunci cand transportă
echipamente pe care nu le pot avea sub observaţie (în cazul deplasărilor etc.);
 să  se  asigure  că  echipamentele  şi  documentele  ce  urmează  a  fi transportate  sunt
împachetate şi ambalate în mod corespunzator pentru a preveni distrugerea sau alterarea
lor;
 să  nu  depoziteze  off-site  nici  un  fel  de  support  de  stocare  care  conţine  informaţii
confidenţiale (inclusiv pe suport de hartie);
 sa  nu  lase  nesupravegheat  nici  un  echipament  mobil  fara  a  lua  masuri  de  securitate
corespunzatoare (cum ar fi legarea de birou cu cabluri de securitate, incuierea intr-un dulap
sau incuierea camerei etc.).

3.2.6 POLITICA DE UTILIZARE A SERVICIULUI DE EMAIL
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Această politică este stabilită pentru a implementa practici preventive şi acceptabile
pentru folosirea serviciului de e-mail şi a educa personalul în folosirea serviciului de e-mail
respectand responsabilitatile associate cu acesta.
Obiectivul politicii este de a descrie modul de folosire acceptabila a serviciului de e-mail şi a
celor asociate, a sistemelor de calcul şi a facilităţilor şi de a stabili regulile de transmitere,
primire şi stocare a mesajelor electronice.
Aceasta politica trebuie aplicată de toţi utilizatorii care folosesc serviciul de e-mail, servicii
asociate şi facilităţi de procesare.
De asemenea, aceasta politică va fi revizuită periodic,  iar atunci  când este necesar va fi
modificată.
Acest  lucru  este  necesar  ţinând  cont  de  dezvoltarea  planificată  de  aplicaţii,  utilizarea
operaţională a sistemelor de calcul şi a celor mai bune practici general recunoscute. 
Aceasta politica este aplicabilă tuturor angajaţilor care au privilegii de acces la orice resursă
informatică  a  Emiliano  Vest  SRL,  cu  capacitatea  de  a  trimite,  primi  sau  stoca  mesaje
electronice.  Numai  utilizatorii  autorizaţi  ai  sistemelor  de  calcul  Emiliano  Vest  SRL  sunt
îndreptăţiţi a folosi facilităţile serviciului de e-mail.
Implementarea  acestei  politici  va  asigura  inteligibilitatea,  consistenta,  disponibilitatea,
accesul şi calitatea datelor în beneficial utilizatorilor şi clienţilor deopotrivă.
 Scopul politicii de utilizare a serviciului de e-mail este de a defini şi sublinia utilizarea
acceptabila a acestui serviciu, precum şi a resurselor associate în cadrul Emiliano Vest SRL.
Serviciile de e-mail,  resursele asociate şi conturile de utilizator sunt proprietatea Emiliano
Vest SRL. Aceste resurse sunt folosite pentru îndeplinirea scopului afacerii servind interesele
Emiliano Vest SRL, angajaţilor şi clienţilor în condiţiile operaţiunilor de afaceri uzuale.
Politica  de utilizare a serviciului  de e-mail  cuprinde un set de reguli  şi  recomandări  care
trebuiesc urmate atunci când se folosesc reţelele Emiliano Vest SRL sau oricare alta reţea
care este conectată al reţeaua Emiliano Vest SRL, inclusiv serviciile de internet şi e-mail. In
conformitate cu regulamentele Emiliano Vest SRL şi aceasta politica, angajaţii Emiliano Vest
SRL sunt încurajai în folosirea serviciilor de internet si e-mail la potential maxim pentru:
- a urma misiunea companiei;
- a furniza servicii de cea mai înaltă calitate clienţilor;
- a descoperi noi căi de utilizare a resurselor pentru îmbunătăţirea acestor servicii;
- a promova dezvoltarea profesionala a personalului.

Obligaţii:
- toate informaţiile importante ale companiei trebuiesc transmise în forma criptată;
- toate activităţile legate de resursele informatice sunt înregistrate şi supuse revizuirii în mod
periodic.
 Urmatoarele activităţi sunt interzise de această politică:
- trimiterea de mesaje electronice cu caracter de intimidare sau hărţuire;
- folosirea serviciului de e-mail pentru a conduce afaceri personale;
- folosirea serviciului de e-mail în scopuri politice – lobby, campanii;
- încalcarea  legilor  de  copyright  prin  distribuirea  neadecvată  a  lucrărilor  proprietare  şi
protejate;
- pozarea ca altă identitate atunci când trimite mesaje electronice exceptând situaţia când
este autorizat  să trimită mesaje pentru altcineva şi  prestând un serviciu administrativ de
suport;
- folosirea de software neautorizat pentru serviciul de e-mail.
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Urmatoarele activităţi sunt interzise pentru a preveni îngreunarea comunicaţiilor şi folosirea
eficientă a sistemelor şi serviciilor de e-mail:
- trimiterea de mesaje electronice multiple (chain-letters);
- trimiterea de mesaje electronice nesolicitate către grupuri  mari de utilizatori exceptand
cele care sunt necesare pentru a conduce organizaţia sau departamantul;
- trimiterea de mesaje excesiv de mari;
- trimiterea sau înaintarea de mesaje care par a conţine virusi.

Orice mod de folosire accidentală în scop personal a serviciilor de internet sau e-mail trebuie
să respecte urmatoarele limitări:
- folosirea accidentala în interes personal a serviciilor de internet şi e-mail este permisă, dar
nu încurajată; 
- să nu implice cheltuieli suplimentare pentru Emiliano Vest SRL;
- să fie sumară şi cu grad de frecvenţă redusă;
- să nu aibă vreun impact negativ asupra productivităţii angajatului;
- să nu interfereze cu activităţile normale ale departamentului în care acesta lucrează;
- trebuie să nu compromită în nici un fel angajaţii Emiliano Vest  SRL;
- utilizarea trebuie să fie etică şi responsabilă.

3.2.7 POLITICA DE UTILIZARE A INTERNET-ULUI
Aceasta politică defineşte utilizarea serviciului de Internet în scopul:
- asigurării  conformităţii cu statutele, regulamentele aplicabile şi managementul resurselor
informatice;
- stabilirii de practici preventive şi acceptabile referitoare la folosirea serviciului de Internet;
- educării  utilizatorilor care folosesc servicii  de Internet, Intranet ori ambele în a respecta
răspunderile asociate cu această utilizare.
 
Politica de acces la Internet se aplică tuturor utilizatorilor de Internet (utilizatori din interiorul
companiei, contractori, parteneri de afaceri, terţi) care au acces la Internet prin intermediul
resurselor informatice. Utilizatorii de Internet din interiorul companiei sunt obligaţi a cunoaşte
şi a se conforma acestei politici şi, de asemenea, li se cere să folosească reguli de bun-simţ şi
responsabilitate când folosesc aceste servicii.
Emiliano Vest SRL stabileşte această politică pentru utilizarea în mod responsabil,  eficient,
etic  şi  în  conformitate  cu  legislaţia  în  vigoare  a  reţelei  şi  accesului  la  Internet  şi  în
concordanţă cu misiunea companiei.
Utilizatorii  trebuie să-şi  însuşească aceasta politică,  ca o condiţie  a folosirii  serviciului  de
Internet. Refuzul poate determina restricţionarea accesului sau revocarea acestuia. Mai mult,
se pot lua masuri disciplinare sau/şi legale.
Utilizarea reţelei Emiliano Vest SRL trebuie să fie conformă cu regulile impuse, reglementările
si politicile în vigoare.
Toate sistemele din reţea şi informaţiile create, stocate sau transferate pe alt tip de suport
sunt şi vor rămane proprietatea Emiliano Vest SRL:
-router-ele, switch-urile, wireless access points si hub-urile sunt puncte vulnerabile şi trebuie
controlate centralizat pentru a asigura controlul, securitatea şi buna funcţionare a lor;
-echipamentele non-standard (altele decat calculatoarele de birou sau portabile) trebuiesc
aprobate de Emiliano Vest SRL înainte de a fi conectate la reţea în orice locaţie sau orice
extensie; 
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-Emiliano Vest SRL poate bloca, restricţiona sau limita traficul generat de aplicaţii atât cât
este nevoie pentru a asigura lăţimea de bandă adecvată pentru aplicaţiile prioritare;
-numai  firewall-urile  controlate  de  Emiliano  Vest  SRL  vor  fi acceptate  pentru  a  securiza
conexiunile între subnet-uri (VLAN’s) ;
-încercările intenţionate şi deliberate de a obţine informaţii despre calculatoare nepublicate în
reţea sunt interzise;
-toate programele utilizate pentru accesarea Internet-ului trebuie să facă parte din suita de
programe standard sau aprobate de conducerea Emiliano Vest SRL; aceste programe trebuie
să conţină pachetele de securitate aferente;
-informaţiile senzitive transmise în retele externe trebuie criptate;
Utilizarea în interes personal a Internetului este interzisa, dar se accepta utilizarea in mod
accidental numai daca:
- nu rezulta costuri directe din partea Emiliano Vest SRL;
- nu trebuie să atenueze performanţele profesionale ale sarcinilor utilizatorului;
- nu se trimit fişiere sau documente care pot provoca implicaţii legale sau impact negativ
asupra Emiliano Vest SRL;
- toate  fişierele  şi  documentele  –  inclusiv  cele  personale  –  sunt  proprietatea
Emiliano  Vest  SRL  şi  pot  fi supuse  înregistrarilor,  accesate  în  conformitate  cu
această politică.

3.3 POLITICA DE SECURITATE A PERSONALULUI
Măsurile de protecţie a personalului au drept scop prevenirea accesului neautorizat la

informaţiile companiei şi garantarea că informaţiile sunt distribuite numai acelor persoane
care au dreptul să le primească, cu respectarea principiului de a cunoaşte. Totodată, prin
normele de control  instituite se urmăreşte identificarea acelor persoane care pot pune în
pericol securitatea informaţiilor ori bunurilor firmei.
Cerinţele de securitate a personalului  vor fi avute în vedere atât înainte de angajare,  pe
timpul anagajării, cât şi la încheierea, sub orice motiv, a activităţii în cadrul societăţii.
Drepturile  şi  responsabilităţile  ce  revin  cadrelor  în  domeniul  securităţii  informaţiei  sunt
incluse, atât în contractele de muncă, cât şi în fişele postului.
Întreg  personalul  va  fi instruit  permanent   în  domeniul  securităţii  informaţiilor,  iar  prin
sistemul  de  monitorizare  a  sistemului  de  management  al  securităţii  informaţiei  va  fi
înregistrată şi investigată orice abatere de la cadrul normativ instituit, precum şi orice breşă
de securitate apărută (incidente în funcţionarea sistemelor, întreruperi anormale, încălcări ale
drepturilor de acces etc).
Politicile si  procedurile de securitatea informatiei  ale Emiliano Vest SRL vor fi comunicate
tuturor angajaţilor Emiliano Vest SRL, ele fiind disponibile pentru toţi cei care pot avea impact
asupra securităţii şi integrităţii resurselor informaţionale ale companiei.
Va fi disponibil un program de menţinere la zi a cunostinţelor despre politicile, procedurile şi
practicile  acceptate  de  asigurare  a  securităţii  informaţiei.  Persoanele  responsabile  pentru
resursele  IT  ale  Emiliano  Vest  SRL  vor  urma  traininguri  adecvate  pentru  implementarea
specifică a controalelor de securitate pentru echipamente, software si reţelele de care sunt
responsabili.
Politicile şi standardele de securitate trebuie respectate pentru a se putea atinge nivelul dorit
de securitate a informatiei, control şi integritate a ei.
O  reluare  continuă  şi  o  întărire  în  sens  pozitiv  a  necesităţii  politicilor  şi  standardelor  de
securitatea  informaţiei  furnizează  cunoştinte  si  o  “atitudine”  pozitivă  care  încurajează
practicarea şi aplicarea procedurilor stabilite. Fără această întărire, politicile şi standardele
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pot fi percepute ca nerelevante, ne-necesare, sau lipsite de valoare şi nu vor fi aplicate sau
vor fi aplicate de o maniera inefectiva. 

3.4 POLITICA DE SECURITATE A ACCESULUI

3.4.1 CONTROLUL ACCESULUI FIZIC
Protecţia resurselor informaţionale ale Emiliano Vest SRL este realizată în condiţii adecvate
fizice şi  de mediu,  iar  politica de securitate  în acest domeniu are ca obiectiv  prevenirea
accesului neautorizat la aceste bunuri.

Astfel, informaţiile, bunurile şi resursele importante vor fi menţinute în zone protejate, într-
un perimetru de securitate definit şi controlat sub aspectul accesului, mişcării, riscurilor şi 
interferenţelor de mediu.

Sectoarele, camerele şi locurile în care sunt gestionate informaţiile sensibile ale societăţii se
stabilesc de către conducerea firmei, în funcţie de volumul acestora şi caracteristicile clădirii.
Camerele în care funcţionează serverele vor avea implementate măsuri de protecţie fizică
(încuietori la uşă, sisteme automate de supraveghere şi control acces, dispozitiv de alarmă şi
mijloace pentru detectarea prezenţei), iar accesul va fi permis numai cadrelor autorizate de
către  managerul  general.  Predarea  primirea  informaţiilor  sensibile  se  va  face  în  mod
controlat, numai între persoanele care au dreptul de a le accesa.
Accesul persoanelor din afara societăţii (pentru activităţi de colaborare în cadrul contractelor
comerciale sau asistenţă; angajaţii agenţilor economici care efectuează lucrări de construcţii,
reparaţii şi intreţinere a clădirilor, instalaţiilor sau utilităţilor; persoane aflate în documentare
ori  schimb  de  experienţă;  solicitanţi  de  audienţe  etc.)  este  permis  doar  cu  aprobarea
conducerii firmei, pe baza permisului de acces temporar (care se va retrage la terminarea
activităţilor)  şi  numai  în  locurile  destinate  scopului  declarat.  Aceste  persoane  vor  fi
supravegheate pe toată perioada lucrărilor de către persoane anume desemnate.
Evidenţa permiselor de acces temporar se ţine de către funcţionarul de securitate, într-un
registru  de  evidenţă  special,  iar  pierderea unui  astfel  de  permis  va  fi consemnată  şi  va
antrena măsurile necesare de prevenire a folosirii lui de persoane neautorizate.
În situaţiile care impun accesul persoanelor străine în locurile unde se gestionează informaţii
sensibile ale companiei, acesta se va face numai cu aprobarea prealabilă a unui cadru din
conducerea firmei şi însoţite de persoane anume desemnate.
Cheile de la birourile şi fişetele unde se concentrează date şi informaţii sensibile ale firmei nu
vor fi scoase din zona societăţii. În afara orelor de program aceste uşi se vor sigila, iar cheile
vor fi păstrate de către personalul care asigură paza şi apărarea. În situaţii de urgenţă şi în
absenţa  titularului  sigiliului  şi  cheilor  de  la  birourile  sau  fişetele  unde  sunt  depozitate
informaţii sensibile ale firmei, accesul la acestea este permis doar unei comisii formate din
două persoane, desemnată de conducerea societăţii, care va întocmi un proces verbal despre
producerea evenimentului. 
Copiatoarele şi dispozitivele telefax care pot multiplica sau transmite informaţii sensibile se
vor folosi numai de către persoane autorizate.
În  zonele  în  care  se  poartă  discuţii  confidenţiale  (tratative;  negocieri  etc)  şi  care  sunt
asigurate din punct de vedere tehnic, nu se vor instala telefoane, iar dacă instalarea acestora
este absolut necesară, acestea trebuie prevăzute cu un dispozitiv de deconectare pasiv.
Card-urile  de  acces  şi  cheile  care  nu  mai  sunt  folosite  trebuie  returnate  persoanei
responsabile de securitatea locatiei respective. Acestea nu trebuie re-alocate altei persoane
decât prin intermediul procedurii specifice. 
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Card-urile şi  cheile pierdute sau furate trebuie să fie anunţate  persoanei  responsabile  de
securitatea locaţiei respective.
Card-urile şi  cheile nu trebuie să conţina informaţii  de identificare altele decât adresa de
returnare în caz de găsire accidentală.
Toate  locaţiile  care  permit  accesul  vizitatorilor  vor  înregistra  accesul  acestora  printr-un
registru de intrare/iesire.
Registrele de acces cu card sau de acces al vizitatorilor vor fi pastrate pentru verificări de
rutină asupra accesului. 
Persoana responsabilă de accesul la locaţie trebuie sa elimine drepturile de acces persoanelor
care se mută din locaţie sau nu mai lucrează în cadrul Emiliano Vest SRL. 
In  zonele  cu  acces  prin  card  vizitatorii  trebuie  să  se  deplaseze  numai  însoţiţi.
Persoana responsabilă pentru securitatea locaţiei trebuie să facă o examinare periodică a
registrelor de acces şi să investigheze orice acces i se poate parea suspect.
Persoana responsabilă pentru securitatea locaţiei trebuie să revizuiască periodic drepturile de
acces prin card/cheie şi să înlature drepturile de acces ale celor care nu mai au nevoie de
acestea.

3.4.2 CONTROLUL ACCESULUI LOGIC
Pentru prevenirea accesului neautorizat la datele şi informaţiile stocate electronic, au fost 
elaborate şi implementate proceduri şi controale pentru securizarea accesului la nivel logic la 
aceste resurse. 
Accesul  la informaţiile,  serviciile  de reţea,  sistemele şi  aplicaţiile  Emiliano Vest  SRL va fi
controlat  pe  baza  unor  criterii  de  securitate  specificate  pentru  fiecare  sistem  în  parte.
Totodată,  pentru  fiecare  sistem  şi  aplicaţie  în  parte  au  fost  proiectate  şi  implementate
proceduri, parole, privilegii şi controale care, în ansamblu asigură un cadru normativ intern
adecvat managementului utilizatorilor şi serviciilor.
Toate conexiunile la sisteme şi aplicaţii sunt controlate şi validate, iar măsurile pentru acest
control al accesului se face şi după întreruperea temporară a activităţii la terminal.
Toate activităţile  executate în cadrul  sistemelor funcţionale aflate în exploatare la nivelul
firmei  sunt  auditate,  ocazie  cu care se produc şi  înregistrează dovezi  ale  unor  eventuale
încălcări ale politicilor şi standardelor de acces.
Această politică se aplică tuturor angajaţilor  Emiliano Vest SRL (personalului, contractorilor,
consultanţilor, colaboratorilor, vizitatorilor, etc.) pe durata utilizării resurselor de pe sistemele
sau reţelele de computere ale Emiliano Vest SRL. 
Toţi utilizatorii trebuie să ia la cunoştinţă şi să se conformeze acestei politici conform regulilor
stabilite  pentru  acordarea,  controlarea,  monitorizarea  şi  terminarea  accesului  fizic  la
facilităţile resurselor informatice.
Resursele informatice ale Emiliano Vest SRL trebuie să fie utilizate doar în scopuri de afaceri,
autorizate în mod expres de către management şi trebuie să se folosească controale de acces
şi alte măsuri de securitate pentru a proteja confidenţialitatea, integritatea şi disponibilitatea
informaţiei manevrate de computere şi sisteme de comunicaţii. În vederea obţinerii acestor
obiective, managementul îşi păstrează dreptul de a: 
- restricţiona sau revoca oricare dintre privilegiile utilizatorilor; 
- inspecta, copia, transfera sau distruge orice dată, program sau resursă de sistem care ar
putea submina aceste obiective;
- lua oricare alte măsuri necesare managementului şi protejării sistemelor informatice proprii.
Această autoritate poate fi exercitată cu sau fără înştiinţarea utilizatorilor implicaţi. Emiliano
Vest  SRL îşi  declină  orice  responsabilitate  privind  pierderea sau deteriorarea  datelor  sau
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software-urilor, pagube care rezultă din eforturile acesteia de îndeplinire a obiectivelor de
securitate.
Angajaţilor  care  utilizează  sistemele  informatice  ale  Emiliano  Vest  SRL li  se  interzice
obţinerea de acces neautorizat la oricare alte sisteme informatice şi deteriorarea, alterarea
sau întreruperea operaţiilor acestor sisteme.
Privilegiile tuturor utilizatorilor privind computerele şi sistemele de comunicaţii, sistemele şi
programele trebuie să fie restricţionate pe baza necesitatii de a şti (need to know).
Accesul la informaţiile valoroase sau sensibile ale  Emiliano Vest SRL trebuie să fie permis
doar după ce s-a obţinut autorizarea expresă a managementului.
Accesul la informaţiile secrete trebuie să fie permis doar persoanelor specifice, nu grupurilor
de persoane.
Ori de câte ori Emiliano Vest  SRL deschide un cont nou pentru un client, trebuie mai întâi să
autentifice identitatea acestui client într-un mod definitiv.
Orice privilegiu privind sistemul informatic care nu a fost permis în mod specific de către GSI
este interzis. Aceste privilegii nu pot fi folosite, indiferent de scopul de afaceri al  Emiliano
Vest SRL, până când nu au fost aprobate în scris.
Accesul la informaţiile  Emiliano Vest SRL trebuie să fie întotdeauna autorizat  de către un
proprietar desemnat al acestor informaţii şi trebuie să fie limitat in baza necesitatii de a şti
(need to know) la un număr restricţionat de persoane.
Politica stabileşte regulile privind accesarea sistemelor, aplicaţiilor şi datelor pentru fiecare
utilizator sau grup de utilizatori, astfel:
- drepturile de accesare a fişierelor pentru un utilizator sau un grup trebuie să fie stabilite în
conformitate cu cerinţele de afaceri şi cu principiul "need to know”.
- procedurile formale trebuie să controleze cum este acordat accesul la serviciile sistemului
informatic sau cum acest acces este, pentru a se preveni astfel accesul neautorizat la date
sau la resursele sistemului.
- profilul  utilizării,  detalierea privilegiilor  şi  drepturile  de  acces trebuie să fie  desemnate
pentru fiecare utilizator în parte.
- trebuie să fie controlate nivelele de acces care pot fi permise.
- trebuie să se întocmească şi să se actualizeze rapoarte formale privind utilizatorii.
- trebuie asigurat faptul că toate conturile redundante ale utilizatorilor sunt şterse.
- trebuie să fie revizuite, în mod regulat, privilegiile utilizatorilor.
Regulile privind controlul accesului:
- procedurile Secure logon trebuie să controleze accesul la sistemele informatice gazdă;
- procedurile de log-on trebuie să dezvăluie informaţii  minime despre sistem, pentru a fi
constatată utilizarea neautorizată;
- autorizarea celui mai mic privilegiu ("Need to Know").

3.4.3 ACCESUL TERŢILOR
Ocazional, Emiliano Vest SRL primeşte cereri pentru conexiune directă la reţeaua proprie din 
partea unor terţe părţi (firme care furnizează servicii suport pentru Emiliano Vest SRL sau 
furnizori de produse şi/sau servicii, care oferă soluţii de access la distanţă sau mentenanţă).
Scopul  acestei politici este de a stabili regulile prin care se acordă unui furnizor/terţă parte
accesul la resursele IT şi serviciile suport ale Emiliano Vest SRL, în scopul protejării bunurilor
şi informaţiilor, precum şi de a furniza o metoda formală de a cere, aproba şi a urmari astfel
de conexiuni. 
Conexiunile  externe  de  reţea  către  Emiliano  Vest  SRL  pot  crea  potenţiale  expuneri  de
securitate dacă nu sunt administrate şi conduse corect şi consecvent. Aceste expuneri pot
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include modalităţi neaprobate de conexiune la reţeaua Emiliano Vest SRL, incapacitatea de a
pune capat accesului în cazul unei breşe de securitate şi expunerea la încercări de atac.
Aceasta politică se adresează tuturor  terţelor părţi   care cer accesul şi  celor pentru care
există deja o conexiune externă aprobată. In cazul în care o terţă parte cu drept de conexiune
externă existent nu a luat la cunoştinta cu privire la toate îndrumările şi cerinţele subliniate în
acest document, va primi îndrumare atât cât este nevoie în vederea conformării.
Nivelul  de  acces  acordat  unui  furnizor/terţe  părti  va  fi limitat  numai  la  resursele
informaţionale  ale  Emiliano Vest  SRL necesare pentru îndeplinirea sarcinilor  de afaceri  în
interesul  Emiliano  Vest  SRL.  Accesul  trebuie  permis  numai  pentru  îndeplinirea  sarcinilor
specifice şi limitat la persoanele desemnate şi pentru perioadele de timp necesare pentru
îndeplinirea  sarcinilor  aprobate.  Accesul  furnizorilor/terţelor  parţi  trebuie  să  fie  unic
identificabil iar managementul parolelor să se facă în conformitate cu Politica de Securitate a
Parolelor Emiliano Vest SRL. În funcţie de importanţa informaţiilor la care terţa parte va avea
acces  trebuie  luate  în  considerare  acorduri  de  confidenţialitate.  La  încetarea  relaţiei
contractuale sau la încheierea lucrării contractate trebuie respectate procedurile specifice de
înlaturare a accesului. 
Firmele  externe  care  desfaşoara  relaţii  de  afaceri  cu  Emiliano  Vest  SRL  şi  au  nevoie  de
conectare  externă  la  reţeaua  Emiliano  Vest  SRL  trebuie  în  mod  normal  să  poată  folosi
conexiunea existenta la Internet a companiei.
Contractele si acordurile Emiliano Vest SRL cu aceste terţe părţi trebuie să conţină:
- informaţiile la care terţa parte va avea acces;
- informaţiile pe care terţa parte trebuie să le protejeze;
- metodele acceptabile de returnare, distrugere sau casare a informaţiilor ajunse în posesia
terţei părţi la încetarea contractului;
- faptul ca terţa parte trebuie să folosească accesul la informaţiile şi resursele Emiliano Vest
SRL numai în scopurile cuprinse în contract;
- faptul că orice informaţie de care terţa parte va lua cunoştiinţă în cadrul contractului nu
trebuie să fie folosită de către terţa parte în interes propriu sau dezvăluita altora;
- Emiliano Vest SRL va furniza un punct de contact pentru securitatea informaţiei pentru
fiecare terţa parte. Acest punct de contact va colabora cu terţa parte pentru a se asigura ca
aceasta respecta şi se conformeaza acestor politici de securitate.
Fiecare furnizor/terţă parte trebuie să furnizeze o lista a angajaţilor  implicaţi  în derularea
contractului. Lista trebuie să fie actualizată în permanenţă şi orice modificare trebuie să fie
notificată către Emiliano Vest SRL în termen de 24 de ore.  
Personalul angajat al terţei parţi trebuie să raporteze orice incident de securitate observat
către persoana desemnată de Emiliano Vest SRL în acest sens.
Daca  terţa  parte  este  implicată  în  vreun fel  în  Managementul  incidentelor  de  securitate,
responsabilităţile acesteia trebuie să fie clar definite şi detaliate în contract.
Furnizorii/terţele părţi trebuie să respecte toate procesele şi procedurile de management al
schimbării  ale  Emiliano  Vest  SRL.  Contractul  trebuie  să  specifice  programul  de  lucru  şi
îndatoririle.  Orice  activitate  în  afara  acestora  trebuie  să  fie  aprobată  în  scris  de  către
managementul desemnat al Emiliano Vest SRL.

3.5 POLITICA DE MANAGEMENT AL OPERAŢIILOR ŞI COMUNICAŢIILOR

3.5.1 MANAGEMENTUL CONTURILOR UTILIZATOR
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Această  politică  se  referă  la  administrarea  conturilor  pentru  toţi  utilizatorii  autorizaţi  ai
facilităţilor  IT  din  Emiliano  Vest  SRL şi  se  aplică  tuturor  deţinătorilor  de  conturi  pentru
exploatarea facilităţilor informatice ale Emiliano Vest SRL.
Obiectivul  politicii  este  de  a  stabili  regulile  privind  crearea,  monitorizarea,  controlul  şi
desfiinţarea conturilor utlizatorului, astfel:
- toate  conturile  vor  fi avea  asociate  o  cerere  şi  o  aprobare  adecvate  sistemului  sau
serviciului Emiliano Vest SRL; 
- toţi utilizatorii vor semna acordul de luare la cunoştinţă despre regulile privind securitatea
resurselor informatice ale Emiliano Vest SRL şi acordul de nedezvăluire a informaţiilor, înainte
de a le fi permis accesul la un cont;
- toate conturile trebuie să fie identificabile în mod unic, folosindu-se numele utilizatorului
titular;
- toate parolele implicite pentru conturi trebuie să fie create în conformitate cu politica de
creeare a parolelor a Emiliano Vest SRL;
- toate conturile trebuie să aibă un termen de expirare a parolei care să fie în conformitate
cu politica parolei a Emiliano Vest SRL;
- conturile persoanelor plecate un timp îndelungat (mai mult de 30 zile) vor fi închise;
- toate conturile noi ale utilizatorilor care nu au fost accesate în termen de 30 zile de la
creare vor fi închise;
Administratorii de sistem au următoarele responsabilităţi:
- să desfiinţeze conturile persoanelor care au întrerupt relaţiile cu Emiliano Vest SRL;
- să aibă un procedeu documentat cu privire la modificarea contului unui utilizator în cazul
unor  situaţii,  cum ar fi schimbarea de nume, schimbarea asupra conturilor  şi  schimbarea
permisiunilor;
- să instituie un procedeu documentat cu privire la revizuirea în mod periodic a conturilor
existente, în scopul validării acestora;
- să revizuiască periodic conturile create;
- să furnizeze o listă a conturilor pentru sistemele pe care le administrează, atunci  când
acest lucru le este cerut de către managementul autorizat al Emiliano Vest SRL;
- să coopereze cu managementul autorizat al Emiliano Vest SRL la investigarea incidentelor
de securitate.

3.5.2 POLITICA DE MANAGEMENT AL DREPTURILOR PRIVILEGIATE
Personalul de suport tehnic, administratorii de securitate, administratorii de sistem şi alţii pot
avea nevoi speciale privind privilegiile accesului la conturi, comparativ cu utilizatorii obişnuiţi
sau cei zilnici.
Obiectivul  politicii  Emiliano Vest SRL de management al  drepturilor  privilegiate este de a
stablili regulile privind crearea, utilizarea, monitorizarea, controlul şi desfiinţarea conturilor cu
privilegii de acces special.
Această politică se aplică în mod egal tuturor persoanelor care au sau pot pot avea nevoie de
privilegii speciale de acces la oricare dintre resursele informatice ale Emiliano Vest SRL.
Departamentele trebuie să propună GSI o listă cu contactele administrative pentru sistemele
proprii, sisteme care sunt conectate la resursele informatice ale Emiliano Vest SRL.
Toţi utilizatorii trebuie să semneze înştiintarea referitoare la protejarea securităţii resurselor
informatice  ale  Emiliano  Vest  SRL şi  acordul  de  nedezvăluire,  înainte  de  a  li  se  permite
accesul la vreun cont.
Toţi  utilizatorii  conturilor  de  acces  administrativ/special  trebuie  să  aibă  instrucţiuni  de
management al conturilor, documentaţie, instruire şi autorizare.
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Fiecare persoană care utilizează conturi de acces administrativ/special trebuie să nu abuzeze
de privilegiu şi să facă doar investigaţii sub îndrumarea ISO.
Fiecare persoană care utilizează conturi de acces administrativ/special trebuie să folosească
privilegiul de cont cel mai adecvat muncii prestate (de exemplu, cont de utilizator vs. cont de
administrator).
Fiecare  cont  folosit  pentru  acces  administrativ/special  trebuie  să  fie  în  conformitate  cu
politica parolei a Emiliano Vest SRL.
Parola pentru un cont partajat de acces administrativ/special trebuie să fie schimbată atunci
când una dintre persoanele care cunosc parola părăseşte departamentul sau  Emiliano Vest
SRL, sau la fiecare schimbare in cadrul personalului tertilor alocati in contracte cu Emiliano
Vest SRL.
 În  cazul  în  care  un  sistem are  doar  un  singur  administrator,  trebuie  să  existe  o
procedură de escrow a parolei astfel încât o altă persoană, şi nu administratorul, să poată
obţine acces la contul administratorului într-o situaţie de urgenţă.
Când este nevoie de conturi de acces special pentru audit intern sau extern, perfecţionare şi
instalare de programe sau alte cerinţe definite, acestea trebuie să fie autorizate, să fie create
cu dată specifică de expirare şi să fie desfiinţate când procesul respectiv a luat sfârşit.

3.5.3 POLITICA DE PAROLE
Accesul  dobandit  de  o  persoană  ne-autorizata  poate  conduce  la  pierderea  integritatii,
confidentialitatii  şi  disponibilităţii  informaţiei  şi  poate  produce  pierderi  financiare,  de
încredere, expunere legala sau situaţii delicate pentru Emiliano Vest SRL.
Politica  de  parole  are  ca  scop  restricţionarea  accesului  logic  la  sisteme,  echipamente  şi
informaţii aparţinând Emiliano Vest  SRL, prin limitarea dreptului de acces, respectiv folosirea
de parole.
Domeniul de aplicabilitate al acestei politici include tot personalul care este responsabil de un
cont de sistem (sau de orice altă formă de acces care necesită o parolă de acces) pe un
echipament  dispus  în  locaţii  Emiliano  Vest   SRL,  are  acces  la  reţeaua  companiei  sau
stocheaza orice informaţie ne-publică aparţinând companiei.
Toate  parolele,  inclusiv  cele  iniţiale,  trebuie  să  fie  construite  şi  implementate  conform
urmatoarelor reglementări Emiliano Vest  SRL:
- trebuie să fie schimbate periodic;
- trebuie să aibă lungimea minimă conform cu cea stabilită în procedura;
- trebuie să fie o combinaţie de caractere alfa-numerice şi numerice;
- nu trebuie să fie în vreun fel  legată de deţinatorul  contului,  cum ar fi:  numele, CNP-ul,
porecla, numele rudelor, data naşterii etc.;
- nu trebuie să fie bazată pe vreun cuvant din dicţionar, sau acronim al acestuia;
- trebuie păstrat un istoric al parolelor pentru a preveni reutilizarea.
Parolele stocate trebuie păstrate în formă criptată.
Parolele  de  acces  ale  utilizatorilor  nu  trebuie  divulgate  nimănui.  Emiliano  Vest   SRL  şi
contractorii lor nu au dreptul să ceară utilizatorilor să divulge parola lor.
Token-urile de securitate (ex smartcard-urile) trebuie returnate la cerere sau la încetarea
relaţiei contractuale cu Emiliano Vest  SRL.
Dacă există dubii asupra siguranţei vreunei parole, aceasta va fi schimbata imediat.
Administratorii nu trebuie să se abată de la această politică de parole de dragul usurinţei în
utilizare.
Utilizatorii nu trebuie să evite introducerea parolei prin folosirea de auto-logon, facilităti de
memorare,  script-uri  sau  parole  hard-codate  în  soft-ul  client.  Excepţiile  se  vor  face  doar
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pentru aplicaţii autorizate de catre GSI-ul Emiliano Vest  SRL ( de ex back-up automat). Pentru
aprobarea unei excepţii trebuie să existe o procedură de schimbare a parolei.
Sistemele informatice  nu trebuie lăsate  nesupravegheate  fără folosirea unui  screen-saver
protejat de parolă sau blocarea sistemului.
Politicile de schimbare a parolelor de către helpdesk trebuie să cuprindă urmatoarele reguli:
- autentificarea utilizatorului la help-desk înainte de schimbarea parolei;
- schimbarea către o parolă complexă;
- utilizatorul va trebui să îşi schimbe parola la prima iniţializare de sesiune.
In cazul descoperirii parolelor, trebuie urmaţi paşi:
- punerea controlului asupra parolei şi protejarea ei;
- raportarea descoperirii la helpdesk-ul Emiliano Vest  SRL;
- transferarea parolei către persoana autorizată la îndrumarea GSI Emiliano Vest  SRL.

3.5.4 POLITICA PRIVIND PROTECŢIA ÎMPOTRIVA VIRUŞILOR
Această politică se aplică tuturor echipamentelor care sunt conectate la reţeaua Emiliano
Vest  SRL prin conexiunea LAN şi are ca scopuri:
-protecţia computerelor deţinute de Emiliano Vest  SRL care se ataşeaza la reţea;
-protecţia computerelor de acasă, care aparţin sau sunt folosite de personalul Emiliano Vest
SRL şi/sau partenerii de afaceri, care se conectează la reţeau prin modem.
Politica Emiliano Vest  SRL de protecţie împotriva viruşilor se adresează în mod egal tuturor
persoanelor care folosesc oricare din resursele informaţionale ale Emiliano Vest  SRL.
Computerele deţinute de Emiliano Vest  SRL vor folosi un produs software anti-virus, care va
fi ţinut activ tot timpul.  Utilizatorul  principal  al  sistemului  este responsabil  de menţinerea
sistemului în conformitate cu această politică. Daca un computer are mai muti utilizatori, fără
a  putea  fi identificat  un  “utilizator  principal”,  directorul  de  department  sau  o  persoana
desemnată de acesta, este responsabil de aceasta conformitate. Daca utilizatorul principal nu
poate fi identificat, directorul departamentului sau persoana desemnata trebuie să-şi asume
responsabilităţile  identificate  pentru  end-useri.  Computerele  care  furnizeaza  servicii  (e.g.,
email, Web hosting, FTP), sunt considerate sub aceasta politică ca şi computere “end –user”:
- toate statiile de lucru, fie conectate la reteaua Emiliano Vest  SRL, fie de sine-statatoare,
trebuie să folosească protecţia software împotriva viruşilor şi configuraţia  aprobată de ....;
- protecţia software împotriva viruşilor nu trebuie dezactivată sau ocolită;
- setările pentru protecţia software împotriva viruşilor nu trebuie modificate în aşa fel încât să
reducă eficienţa software-ului;
- frecvenţa  actualizărilor  automate  de  protecţie  software  împotriva  viruşilor  nu  trebuie
modificate prin reducerea numarului lor;
- fiecare  server  de  fişiere  din  reţeaua  Emiliano  Vest   SRL  trebuie  să  utilizeze  protecţia
software  împotriva viruşilor aprobată de Emiliano Vest  SRL şi instalată pentru a detecta şi
curaţa viruşii din fişierele partajate;
- fiecare server de e-mail trebuie să utilizeze protecţie software împotriva viruşilor de e-mail
şi trebuie să fie conform regulilor pentru instalarea şi folosirea unui astfel de software;
- acei  viruşi  care  nu  sunt  automat  eliminaţi  de  protecţia  software  împotriva  viruşilor
constituie un incident de securitate care trebuie raportat la Help Desk.

3.5.5 POLITICA DE BACK-UP
Backup-urile electronice sunt o cerinţă de afaceri tocmai pentru a fi permisă recuperarea
datelor şi aplicaţiilor în cazul unor evenimente, cum ar fi dezastre naturale, căderi ale discului
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dur (disk drive) al sistemului, spionaj, erori de introducere a datelor sau erori ale operaţiilor
de sistem.
Această politică stabileşte regulile pentru backup-ul şi stocarea informaţiilor electronice şi se
aplică tuturor persoanelor din cadrul Emiliano Vest  SRL care sunt responsabile de instalarea
şi  suportul  resurselor  informatice,  persoanelor  însărcinate  cu  securitatea  resurselor
informatice şi proprietarilor de date.
Frecvenţa şi extinderea backup-urilor trebuie să fie în acord cu importanţa informaţiilor şi cu
riscul acceptabil, aşa după cum a fost determinat de către proprietarul de date.
Backup-ul   resurselor informaţiei  ale  Emiliano Vest  SRL şi  procesul de recuperare pentru
fiecare sistem trebuie să fie documentate şi revizuite periodic.
Stocarea datelor de back-up în afara locaţiei  Emiliano Vest  SRL trebuie să fie capabilă să
manevreze informaţii stocate de cel mai înalt nivel.
Controalele  de  acces  fizic  implementate  la  locaţiile  de  stocare  ale  backup-urilor  în  afara
locaţiilor Emiliano Vest  SRL trebuie să fie cel puţin la fel de multe ca celelalte controale de
acces  fizic  ale  sistemelor  sursă.  În  plus,  media  de  backup  trebuie  să  fie  protejată  în
conformitate cu nivelul de sensibilitate cel mai înalt al Emiliano Vest  SRL. pentru informaţiile
stocate.
Trebuie să fie implementat un proces privind verificarea reuşitei de realizare a backup-urilor
electronice ale informaţiilor Emiliano Vest  SRL.
Backup-urile trebuie să fie testate periodic pentru a se asigura faptul că sunt recuperabile;
Cardurile cu semnătură deţinute de către terţii din afara locaţiilor Emiliano Vest  SRL, privind
accesul la media de backup a Emiliano Vest  SRL trebuie să fie revizuite anual sau în situaţiile
în care o persoană autorizată părăseşte compania.
Procedurile dintre  Emiliano Vest  SRL şi  terţii  care furnizeaza servicii  de back-up în afara
locaţiilor Emiliano Vest  SRL trebuie să fie revizuite cel puţin o dată pe an
Benzile  cu  backup-urile  trebuie  să  aibă  cel  puţin  un  criteriu  de  identificare  dintre  cele
menţionate mai jos, criteriu care să poată fi identificat prin etichete şi/sau sisteme de cod de
bare:
1) denumire sistem 
2) dată de creare 
3) clasificare sensibilitate (pe baza retentiei electronice de inregistrari aplicabila)
4) informaţii de contact

3.5.6 POLITICA DE DETECTARE A INSTRUSILOR
Detectarea intruşilor trebuie să joace un rol important în implementarea şi impunerea politicii
de  securitate  în  cadrul  Emiliano  Vest   SRL,  dat  fiind  necesitatea  asigurării  securităţii
sistemelor şi reţelelor asupra cărora se efectuează mentenanţă de la distanţă. 
Politica furnizeaza doua funcţiuni importante pentru protejarea resurselor informationale:
- Feedback: informaţii despre eficienţa altor componente ale sistemului de securitate. Dacă
se implementează un sistem robust şi efectiv de detectare a intruşilor,  lipsa de intruziuni
detectate e un semn ca celelalte controale sunt eficiente.
- Declanşator: un mecanism care determină când să fie activate răspunsurile planificate la un
incident de tip intruziune.
Politica  Emiliano  Vest   SRL  de  detectare  a  intruşilor  se  aplică  tuturor  responsabililor  de
instalarea de noi  sisteme informatice,  mentenanţa şi  operarea celor  existente,  precum şi
personalului responsabil de securitatea informaţiei.
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Procesele  de  auditare  a  sistemelor  de  operare,  a  conturilor  de  utilizator  şi  a  aplicaţiilor
software trebuie sa fie activate pe toate sistemele client sau server.
Funcţiunile de alertare a firewall-urilor şi a oricaror altor sisteme de control al accesului la
perimetrul de retea trebuie să fie activate.
Jurnalizarea  (înregistrarea  evenimentelor)  la  sistemele  firewall  şi  la  orice  alte  sisteme de
control al accesului la perimetrul de retea trebuie să fie activată.
Jurnalele (log-urile) pentru firewall-uri şi sistemele de control  al accesului la perimetrul de
reţea trebuie să fie monitorizate / revizuite zilnic de către administratorul de sistem. 
Periodic trebuie făcute verificări de integritate pentru firewall-uri şi alte sisteme de control al
accesului la perimetrul de reţea.
Log-urile pentru servere şi host-uri din reţeaua internă trebuie să fie verificate săptămânal.
Administratorul de sistem trebuie să furnizeze aceste log-uri ori de cate ori i se cere de catre
CSO.
Produsele IDS pentru sisteme host vor fi verificate periodic.
Orice raportare a unei probleme trebuie investigata pentru a vedea daca nu se datoreaza
vreunei intruziuni.
Toate instanţele suspecte sau confirmate de tentative reuşite sau nu de intruziuni trebuie
raportate conform Procedurii de gestionare a incidentelor.
Utilizatorii  vor  fi educaţi  pentru  a  raporta  orice  anomalii  ale  performanţelor  sistemului  şi
semne de practici greşite către Help Desk;
Securitate  Proactivă:  Principiile  de  securitate  IDS  implementează  măsuri  proactive  de
securitate care pot ajuta să se menţină continuitatea afacerii şi performanţele infrastructurii. 
Tendinţele intruziunilor: Prin analiza datelor furnizate de IDS şi înregistrate în log-
uri se pot evalua tendinţele atacurilor de tip intruziune şi se pot trage concluzii
utile pentru îmbunătăţirea politicilor de securitate.

3.6 POLITICA DE DEZVOLTARE ŞI ADMINISTRARE A SISTEMELOR
Proiectarea şi realizarea unor sisteme informatice şi de comunicaţii noi, precum şi a unor 
modificări la cele existente vor fi precedate de evaluarea conformităţii acestora cu cerinţele 
de securitate adoptate prin prezenta politică. Aceste cerinţe de securitate vor fi identificate, 
specificate şi aprobate întotdeauna înainte de a fi operate.
Modificările aduse mediilor de design şi suport tehnic, sistemelor de operare şi pachetelor de 
software vor fi strict controlate în privinţa cerinţelor de securitate, pe platforme separate de 
mediul de producţie. Transferul acestor sisteme şi programe pentru a fi date în execuţie va fi 
făcut numai după aprobarea oficială a testelor şi documentaţiei tehnice de utilizare.
Dezvoltarea, administrarea şi achiziţionarea de software vor fi însoţite obligatoriu de 
documentaţia de utilizare, care trebuie să fie explicită în legătură cu modul de instalare, de 
funcţionare, de operare, asupra datelor de intrare şi ieşire, precum şi alte componente şi 
controale de securitate utilizate.

3.7 POLITICA DE MANAGEMENT AL INCIDENTELOR

3.7.1 MONITORIZAREA SECURITĂŢII
Monitorizarea  securităţii  informaţiei  este  folosită  pentru  a  confirma faptul  că  practicile  şi
controalele de securitate implementate sunt însuşite, respectate şi sunt efective.
Scopul Politicii de monitorizare a securităţii informaţiei este de a asigura faptul că masurile-
controalele de securitate a resurselor informaţionale sunt implementate, sunt efective şi nu
sunt  depăşite.  Unul  din  beneficiile  monitorizării  securităţii  informaţiei  este  identificarea
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proactivă a practicilor greşite sau a noilor vulnerabilităţi de securitate. Această identificare
proactivă permite prevenirea practicilor greşite sau a vulnerabilităţilor înainte de producerea
unor  pierderi  şi  reducerea  impactului  potenţial.  În  plus,  asigură  monitorizarea  calităţii
serviciilor, măsurarea performanţelor, limitarea expunerii juridice şi dimensionarea capacităţii
necesare.
Politica de monitorizare a securităţii informaţiei se aplica tuturor responsabililor de instalarea
de  echipamente  sau  producerea  de  noi  resurse  informaţionale,  de  operarea  resurselor
existente şi personalului responsabil  de asigurarea securităţii informaţiei din Emiliano Vest
SRL.
Pentru  detectarea  în  timp  real  a  practicilor  greşite  şi  a  exploatării  vulnerabilităţilor  de
securitate, se vor folosi tehnologiile automate. Acolo unde este posibil va fi implementat un
cadru  minim  de  asigurare  a  securităţii  informatiei  iar  tehnologiile  folosite  vor  detecta
abaterile de la acest cadru. Aceste tehnologii vor fi implementate pentru a monitoriza:
- traficul Internet;
- traficul de mesagerie electronică;
- traficul de reţea din interiorul companiei, protocoalele şi echipamentele;
- parametrii de securitate a sistemelor de operare folosite.
Următoarele tipuri de fişiere vor trebui sa fie verificate pentru identificarea practicilor greşite
şi a exploatării vulnerabilitătilor de securitate, la un interval în concordanţă cu gradul de risc
specific:
- jurnalele de tip log ale sistemelor automate de detecţie a intruşilor;
- jurnalele de tip log ale firewall-urilor;
- jurnalele referitoare la conturile de utilizator;
- inregistrarile scanărilor de reţea;
- jurnalele de mesaje de eroare;
- jurnalele de tip log ale aplicaţiilor;
- inregistrarile de back-up şi restaurare;
- tichetele deschise la sistemul de Help Desk;
- comunicaţiile telefonice – listele detaliate de apeluri;
- jurnalele de tip log ale imprimantelor de reţea şi fax-urilor.
Cel putin o data pe an, responsabilii desemnaţi vor face următoarele verificări:
- nivelul de complexitate a parolelor;
- echipamente de reţea neautorizate;
- servere web personale neautorizate;
- partajarea nesecurizată a echipamentelor;
- folosirea neautorizată a echipamentelor de tip modem;
- folosirea licenţelor pentru sistemele de operare si pentru produsele software
Orice abatere sau problema de securitate a informatiei descoperita va fi raportata catre GSI
pentru investigare ulterioară.

3.7.2 POLITICA DE MANAGEMENT A INCIDENTELOR
Aceasta politică oferă îndrumare în determinarea răspunsului potrivit în cazul utilizării greşite
a  resurselor  informatice  din  interiorul  sau  exteriorul  ....  sau  apariţiei  de  incidente  de
securitate a informaţiei.
 Această  politică  acoperă  incidentele  de  securitate  şi  solicitările  pentru  asistenţa
primite de la  personalul Emiliano Vest  SRL din toate departamentele. Aceasta poate include
întreruperile serviciilor notificate de alertele din sistemul de monitorizare şi cele anunţate de
utilizatorii  facilităţilor  IT.  Incidentele  de  securitate  includ,  dar  nu  sunt  limitate  la:  viruşi,
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worms, troieni, utilizarea neautorizată a conturilor de acces şi a sistemelor de calcul, precum
şi utilizarea necorespunzatoare a resurselor informatice.
Politica de management a incidentelor se aplică de către întregul personal .... care utilizează
resurse informaţionale, precum şi terţelor parţi care au acces la reţeaua Emiliano Vest  SRL
sau la facilităţile de procesare a informaţiei din Emiliano Vest  SRL.
 Întregul  personal  este  responsabil  pentru modul  în  care  utilizează  resursele
informatice  şi  răspunzător  pentru  acţiunile  referitoare  la  securitatea  resurselor
informaţionale.  Întregul  personal  este  responsabil  în  aceeaşi  măsură  pentru  raportarea
oricăror încălcări suspectate sau confirmate a acestei politici către personalul desemnat în
acest sens. Utilizarea resurselor informatice trebuie autorizată în mod oficial numai pentru a
indeplini  scopurile  de  business  ale  Emiliano  Vest   SRL  Nu  există  nici  o  garanţie  asupra
secretului personal sau accesului la asemenea unelte cum ar fi serviciile de e-mail, web şi
alte unelte de comunicaţie electronică. Utilizarea acestor mijloace electronice de comunicaţie
poate  fi monitorizată  pentru  a  indeplini  cerinţele  de  investigare  sau  verificare  de
conformitate. Departamentele responsabile pentru custodia şi operarea sistemelor de calcul
vor  fi responsabile  şi  pentru  autorizarea  potrivita  a  resurselor  informatice  si  raportarea
performanţelor către management.
Membrii  Incident  Response  Team au  roluri  şi  responsabilităţi  predefinite  care  pot  deveni
prioritare faţă de sarcinile normale de serviciu.
În cazul unui eveniment de securitate suspectat sau confirmat cum ar fi virus, worm, hoax
email,  descoperirea de  hacking tools, date alterate,  etc, procedurile potrivite de Incident
Management trebuiesc aplicate intocmai.
RMSI  este  responsabil  pentru  notificarea  către  GSI  si  responsabilul  cu  securitatea  şi  de
iniţiererea  acţiunilor  potrivite  de  incident  management  incluzând  acţiuni  de  colectare  de
dovezi şi acţiuni de repunere în funcţiune (restoration).
RMSI este responsabil  pentru determinarea evidenţelor fizice şi  electronice care trebuiesc
obţinute în cadrul investigărilor incidentelor;
Resusele tehnice potrivite din IRT sunt responsabile pentru monitorizare astfel  încât orice
daună survenită din incidente de securitate să fie reparată sau redusă şi acea vulnerabilitate
să fie eliminată sau minimizată pe cat posibil.
RMSI,  împreună  cu  responsabilul  cu  securitatea,  vor  determina  dacă  este  necesară
comunicarea extinsă (către toate persoanele), conţinutul acesteia şi modul de distribuire.
Resursele  tehnice  desemnate  din  cadrul  IRT  sunt  responsabile  pentru  comunicarea
problemelor  nou  aparute  sau  vulnerabilităţilor  către  furnizorul  sistemului  şi  împreună  cu
acesta, vor lucra pentru eliminarea sau minimizarea vulnerabilităţilor.
RMSI  este  răspunzător  pentru  iniţierea,  completarea  şi  documentarea  investigării
incidentelor,  asistat de IRT.
RMSI  este  răspunzator  pentru  coordonarea  comunicaţiilor  cu  organizaţiile  din  afara  ....  şi
impunerea respectarii prevederilor legale.
În cazul în care prevederile legale nu au aplicabilitate, RMSI va recomanda acţiuni disciplinare
dupa caz, către GSI.

În cazul în care se aplica prevederi legale, RMSI va acţiona ca element de legatura între 
autoritatea juridica şi Emiliano Vest  SRL.

3.8 POLITICA DE MANAGEMENT AL CONTINUITĂŢII AFACERII
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 Activităţile de bază ale Emiliano Vest  SRL dispun de alternative tehnologice, materiale şi de 
resurse umane ce pot fi activate în cazul producerii unor situaţii de criză, cum ar fi 
întreruperea temporară a activităţii ca urmare a unor dezastre, calamităţi naturale etc. Astfel,
pentru astfel de situaţii este prevăzut un “Plan de acţiune în situaţii de urgenţă” care are ca 
scop asigurarea disponibilităţii şi recuperării integrale a activităţilor de bază.
Planul de acţiune în situaţii de urgenţă specifică locaţia de rezervă în care firma îşi va 
organiza activitatea în eventualitatea imposibilităţii folosirii normale a actualei locaţii.

3.9 POLITICA DE CONFORMITATE
Întreaga activitate desfăşurată de Emiliano Vest  SRL este circumscrisă reglementărilor legale
şi normative, ca o condiţie esenţială a serviciilor oferite.
La realizarea sau achiziţionarea  sistemelor informaţionale  şi  de  comunicaţii,  precum şi  la
definirea  controalelor  şi  stabilirea  responsabilităţilor  de  securitate,  s-a  avut  în  vedere
conformitatea acestora cu reglementările legale şi ale standardelor în vigoare.
Astfel, termenii şi condiţiile legale şi contractuale privitoare la drepturile de autor şi licenţele
asupra software-ului au fost riguros respectate.
Pentru controlul documentelor şi a înregistrărilor firmei au fost prevăzute măsuri adecvate
împotriva pierderii, distrugerii şi falsificării, astfel că, oricând, poate fi asigurată trasabilitatea
acestora.
Aplicaţiile  conţinând  date  şi  informaţii  sensibile,  inclusiv  cele  aparţinând  partenerilor  sau
clienţilor sunt protejate în conformitate cu principiile şi legislaţia de protecţie a datelor cu
caracter personal.
Periodic vor fi executate controale asupra zonelor şi sistemelor informaţionale şi de 
comunicaţii, în scopul evaluării stării de securitate şi conformităţii acestora cu politica de 
securitate a informaţiei adoptate.

3.10 POLITICA DE RELAŢII PUBLICE
Fluxul intern de informaţii, ca şi cel direcţionat către publicul extern va constitui obiectul unei
permanente  monitorizări  în  privinţa  conţinutului  şi  formei,  având  ca  scop  asigurarea
integrităţii şi confidenţialităţii informaţiei în conformitate cu prezenta politică.
Acţiunile  legate  de  relaţiile  cu  presa,  relaţiile  cu  publicul,  publicitatea  şi  reclama  vor  fi
coordonate nemijlocit de către un membru al conducerii firmei. 

Dezvăluirea de informaţii prin canalele de relaţii publice şi prin orice mijloace
(documente scrise, interviuri, scrisori, declaraţii etc) va fi monitorizată astfel încât

să fie asigurată conformitatea deplină cu “Politica de securitate” adoptată şi
evitate eventuale prejudicii aduse imaginii firmei. Prin această procedură vor fi

definite: 
- autoritatea şi  responsabilitatea pentru transmiterea sau punerea la  dispoziţia
publică a unor informaţii; 
- identitatea şi autentificarea celor ce transmit şi primesc informaţii;
- informaţiile ce vor fi schimbate într-o asemenea manieră;
- înregistrarea şi documentarea schimbului de informaţii.

3.11 POLITICA DE SECURITATE A ECHIPAMENTELOR IT

3.11.1SCOP 
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Pentru a asigura utilizarea în condiţii  de securitate a echipamentelor  IT  (infrastructura IT,
echipamentele de comunicaţii,  etc), acestea trebuie protejate fizic împotriva ameninţărilor
externe şi de mediu, astfel încât să se reducă riscul accesului neautorizat la date, precum şi
pierderea ori alterarea informaţiilor gestionate pe aceste echipamente.
Pentru realizarea acestor obiective, în cadrul Emiliano Vest  SRL vor fi implementate măsuri
adecvate de protecţie a echipamentelor de bază, precum şi a facilităţilor suport.

a) Amplasarea şi protejarea echipamentelor IT
Echipamentele vor fi amplasate şi protejate în mod corespunzător pentru a reduce riscurile
cauzate de ameninţările externe şi de mediu, sens în care vor fi aplicate următoarele măsuri
de control:
echipamentele critice existente în sediile Emiliano Vest  SRL (servere de baze de date şi
aplicaţii, controlerele de domenii, unităţile de memorie externă, serverele de backup etc) vor
fi izolate în cabinete distincte (data center-uri), la care accesul personalului este restricţionat,
fiind permis pe bază de card, numai administratorilor sistemului IT. Accesul altor persoane
trebuie controlat, prin înregistrarea acestor într-un registru de acces;
 echipamentele de prelucrare curentă (staţiile de lucru) şi facilităţile de memorare vor fi
poziţionate  astfel  încât  să  nu  fie  posibilă  vizualizarea  ecranelor  de  către  persoane
neautorizate;
 vor  fi avute  în  vedere  măsuri  de  control  pentru  minimizarea  riscului  unor  ameninţări
potenţiale cum ar fi: furt,  foc, explozivi,  fum, apă, praf, vibraţii,  efecte chimice, infirltraţii,
interferenţe electrice, radiaţii electromagnetice;
 sunt interzise mâncatul şi băutul în proximitatea echipamentelor de calcul;
 condiţiile  de  mediu  vor  fi monitorizate  pentru  controlul  factorilor  ce  ar  putea  influenţa
negativ facilităţile de prelucrare, inclusiv condiţiile de mediu din exteriorul unităţii.

b) Alimentarea cu energie electrică
Alimentarea  cu  energie  electrică  a  echipamentelor  trebuie  să  respecte  cu  stricteţe
recomandările producătorului de echipamente. 
Toate echipamentele vor fi protejate împotriva întreruperilor accidentale ale alimentării  cu
energie electrică sau alte anomalii, prin:
 asigurarea  unor  surse  multiple  de  alimentare  cu  energie  electrică,  pentru  a  se  evita
situaţiile de cădere a unei singure surse;
 surse neîntreruptibile de curent electric (UPS), pentru toate echipamentele critice. Aceste
facilităţi  suport  vor  fi verificate  periodic  pentru  adecvarea  acestora  în  conformitate
recomandările producătorului;
 un generator de curent electric, disponibil la orice oră, care intră în funcţiune automat la
căderea  curentului  electric.  Acesta  va  fi testat  periodic,  în  acord  cu  recomandările
producătorului. Combustibilul necesar funcţionării acestui generator va fi asigurat pentru o
perioadă îndelungată.
 întrerupătoare de energie pentru întreaga reţea de curent electric a sediului,  amplasate
lângă ieşirile de urgenţă, în camere destinate acestui scop.

c) Securitatea cablării
Pentru securizarea resurselor ce ţin de comunicaţii, energie electrică şi telecomunicaţii, toate
tipurile de cablaje vor fi protejate corespunzător împotriva interceptării sau distrugerii, fiind
aplicate următoarele măsuri:
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 transmiterea datelor şi informaţiilor aferente sistemului de telecontorizare folosind reţeaua
de fibră optică proprie, care este protejată;
 separarea cablajelor pentru curent electric de cele pentru telecomunicaţii;
 cablajul  reţelei  este  protejat  împotriva  interceptării  neautorizate,  prin  evitarea  zonelor
publice sau aparţinând altor unităţi;
 administratorul IT va iniţia controale periodice pentru depistarea modificărilor neautorizate
ale cablajelor sau conectărilor neautorizate de dispozitive;

d) Mentenanţa echipamentelor
Echipamentele  vor  fi corect  întreţinute  pentru  a  asigura  disponibilitatea  şi  integritatea
acestora, sens în care vor fi respectate următoarele măsuri:
 echipamentele vor fi întreţinute în conformitate cu recomandările producătorilor;
 intervenţiile pentru service şi întreţinere curentă vor fi realizate numai de către personal
autorizat,  pe  baza  unui  program aprobat  de conducerea  ....  şi  conducerile  unităţilor  care
asigură mentenanţa;
 pentru orice intervenţie legată de mentenanţa echipamentelor vor fi păstrate înregistrări;
 scoaterea din unitate a echipamentelor pentru service şi reparaţii se va face cu respectarea
strictă a procedurii, sub aspectul ştergerii datelor confidenţiale.

d) Securitatea echipamentelor scoase din unitate
Indiferent de proprietar, scoaterea şi folosirea unui echipament în afara unităţii se fac numai
cu aprobarea scrisă a conducerii Emiliano Vest  SRL şi cu aplicarea aceloraşi reguli ca şi în
interiorul unităţii. În plus, vor fi respectate următoarele reguli:
 echipamentele  şi  suporturile  de memorie scoase din  unitate  nu  vor  fi folosite  în  locuri
publice;
 calculatoarele portabile vor fi transportate numai în echipamentele de protecţie adecvate;
 recomandările producătorilor privind protecţia echipamentelor vor fi respectate cu stricteţe,
pe toată perioadă cât echipamentul se află în afara unităţii;
 măsurile privind lucrul la domiciliu vor fi cele rezultate din evaluarea de risc, iar aplicarea
lor  se  va  face  în  concordanţă  cu  politicile  aprobate  (politica  biroului  şi  ecranului  curate,
controlul accesului, autentificarea utilizatorilor etc);
 proprietarii echipamentelor scoase în afara unităţii răspund disciplinar şi material pentru
situaţiile de furt, distrugere, pierdere a echipamentelor şi a datelor prelucrate.

e) Disponibilizarea şi refolosirea în condiţii de securitate a echipamentelor
Disponibilizarea unor echipamente, fără luarea unor măsuri de securitate, poate conduce la
apariţia unor riscuri de compromitere a unor informaţii senzitive ale Emiliano Vest  SRL Pentru
evitarea unor astfel de situaţii cu impact negativ asupra activităţii şi imaginii Emiliano Vest
SRL, unităţile de memorie aferente unor echipamente disponibilizate vor fi fie distruse, fie
şterse prin suprascriere.
Toate suporturile de memorie disponibilizate vor fi verificate de către proprietar, pentru a se
asigura că nu conţin date sau informaţii senzitive sau software licenţiat.

3.12 POLITICA DE SECURITATE ÎN RELATIILE CU TERŢII

3.12.1SCOP
Politica  de  securitate  în  raport  cu  terţii  (clienţii=participanţii  la  piaţa  engros  de  energie
electrică,  furnizorii  sistemului  IT,  alţi  furnizorii  de  servicii)  îşi  propune  să  asigure  cadrul
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normativ general care trebuie respectat pentru asigurarea securităţii echipamentelor, precum
şi a datelor şi informaţiilor gestionate de Emiliano Vest  SRL în cadrul sistemului informaţional
specific, de către toate părţile implicate. 
Măsurile concrete de securitate vor fi cuprinse în acorduri încheiate cu fiecare dintre terţele
părţi şi ele vor include:

a) Dreptul terţelor părţi de a folosi infrastructura Emiliano Vest  SRL
Infrastructura IT specifică IT poate fi folosită de către terţele părţi numai pentru executarea
activităţilor de mentenaţă a echipamentelor, pentru dezvoltarea şi testarea unor soluţii noi ori
pentru  eliminarea  unor  incidente  în  funcţionarea  sistemului,  cu  respectarea  strictă  a
condiţiilor şi termenelor cuprinse în acordurile contractuale încheiate cu Emiliano Vest  SRL.

b) Condiţiile de utilizare a echipamentelor proprietare Emiliano Vest  SRL
Terţele  părţi  pot  folosi,  în  sediul  Emiliano  Vest   SRL  sau  de  la  distanţă,  echipamentele
Emiliano Vest  SRL şi-sau software-ul licenţiat instalat pe acestea pentru diversele activităţi
desfăşurate  în  folosul  Emiliano  Vest   SRL,  numai  cu respectarea  următoarelor  termeni  şi
condiţii:
 terţii  nu  pot  modifica  configurarea  echipamentelor  fără  notificarea  scrisă  şi  aprobarea
acestor  modificări  de  către  personalul  autorizat  al  Emiliano  Vest   SRL  (propritarii
echipamentelor);
 terţele părţi  nu pot modifica sau şterge parolele setate pe echipamentele Emiliano Vest
SRL, fără obţinerea aprobării prealabile din partea personalului Emiliano Vest  SRL;
 accesul  la  resursele  Emiliano  Vest   SRL  este  permis  numai  personalului  terţelor  părţi
nominalizat  pentru  executarea  activităţilor  la  sediul  Emiliano  Vest   SRL,  sau  pentru
executarea  unor  activităţi  de  la  distanţă,  acestea  fiind  singurele  responsabile  pentru
securitatea echipamentelor şi eventualele riscuri create;
  terţele părţi vor anunţa, deîndată, Emiliano Vest  SRL cu privire la orice modificare produsă
în  situaţia  personalului  care  a  primit  aprobare  pentru  a  executa  servicii  externalizate  în
folosul  Emiliano  Vest   SRL  (părăsirea  companiei,  crearea  de  incompatibilităţi,  încălcarea
acordurilor între părţi etc);
 terţele părţi sunt responsabile de elaborarea, implementarea şi mentenanţa unor politici şi
proceduri de securitate, pentru asigurarea securităţii reţelei şi sistemului IT, protecţiei datelor
şi  informaţiilor  împotriva  accesului  neautorizat,  pierderii  ori  alterării  unor  informaţii
proprietate Emiliano Vest  SRL;
 terţele părţi sunt responsabile de costurile generate de activităţile desfăşurate la sediul ....
(costul telefoanelor, echipamentelor de telecomunicaţii) ori create de producerea unor riscuri
operaţionale cu impact asupra activităţii Emiliano Vest  SRL

     


	Activităţile de bază ale Emiliano Vest SRL dispun de alternative tehnologice, materiale şi de resurse umane ce pot fi activate în cazul producerii unor situaţii de criză, cum ar fi întreruperea temporară a activităţii ca urmare a unor dezastre, calamităţi naturale etc. Astfel, pentru astfel de situaţii este prevăzut un “Plan de acţiune în situaţii de urgenţă” care are ca scop asigurarea disponibilităţii şi recuperării integrale a activităţilor de bază.

