
~ 1 ~ 
 

Anexa nr. 3 

Politica de securitate a datelor cu caracter personal 

 

I. Cadrul general  

(1) Datele cu caracter personal deținute de Asociația Națională a Evaluatorilor 

Autorizați din România, numită în continuare „Asociația”, indiferent de formatul 

acestora, au o importanță deosebită și, prin urmare, trebuie utilizate și stocate în 

condiții de securitate. 

(2) Prezenta procedură reglementează procedurile de securitate referitoare la 

operațiunile de prelucrare și la securitatea sistemelor informatice. 

(3) Această politică se aplică tuturor angajaților Asociației, membrilor Consiliului 

director și ai comisiilor de specialitate, precum și prestatorilor de servicii care 

utilizează sau au acces la informațiile deținute de Asociație (de exemplu, 

prestatorul de servicii IT) și sistemelor informatice găzduite în exteriorul 

Asociației.   

(4) Această politică se aplică tuturor zonelor din care sunt accesate sistemele 

informatice ale Asociației (inclusiv în cazul utilizării de acasă).  

(5) În cazul în care unei terțe părți i se va permite accesul la date cu caracter personal 

pentru care Asociația este responsabilă, vor fi semnate anterior acorduri de 

confidențialitate care să respecte prevederile GDPR. 

(6) Această politică se completează cu următoarele documente: 

 Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice 

referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a 

acestor date, pus în aplicare în România prin Legea 190/2018; 

 Politica de confidențialitate a Asociației cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal. 

 

II. Asigurarea conformării cu prevederile politicii de securitate 

(7) Directorul general, șefii de departamente și responsabilul cu protecția datelor se 

vor asigura că toți angajații Asociației cunosc și înțeleg conținutul acestei politici. 

 

III. Responsabilități 

 

(8) Asociația are obligația de a se asigura că toate operațiunile de prelucrare de date cu 

caracter personal respectă principiile enunțate de Regulamentul European 

2016/679 (GDPR). În acest sens, fiecare șef de departament are responsabilitatea 

de a urmări dacă activitățile din aria de competență respectă această obligație și 
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dacă angajații aplică procedurile specifice atunci când prelucrează date cu caracter 

personal. 

(9) Directorul general sau șefii de departamente trebuie să aibă cunoștință despre orice 

echipamente ICT portabile (laptopuri, tablete etc.) sau informații extrase din sediile 

Asociației cu ocazia deplasărilor sau a lucrului de acasă și să se asigure că 

personalul angajat a luat act de cerințele de securitate detaliate în secțiunea 8 a 

prezentei politici și că a fost instruit în privința responsabilităților legate de 

securitatea datelor. 

(10) Accesul la anumite categorii de date sau sisteme informatice se va face în funcție 

de necesitățile postului / funcției (în cazul angajaților - conform sarcinilor 

specificate în fișa postului iar în cazul membrilor Consiliului director, ai Consiliilor 

filialelor, ai comisiilor de specialitate și grupurilor de lucru - conform atribuțiilor 

prevăzute în Regulamentele de organizare și funcționare), indiferent de statutul 

persoanei în cadrul Asociației.  

(11) Asociația va implementa și revizui periodic măsuri organizatorice menite să 

asigure minimizarea riscurilor de expunere la fraudă, atacuri informatice asupra 

bazelor de date și a site-ului web, de sustragere de documente care conțin date cu 

caracter personal, de divulgare de date cu caracter personal în afara scopurilor 

legitime, de distrugere, pierdere sau modificare a datelor. 

(12) În cazul schimbărilor în structura personalului care afectează accesul la sistemele 

informatice (de exemplu, încadrarea pe un alt post sau încheierea relațiilor de 

muncă), administratorul de sistem va fi anunțat imediat pentru a edita drepturile de 

acces sau a schimba parolele. 

(13) Angajații vor aplica, în mod rezonabil, politica biroului curat, în special în privința 

documentelor confidențiale sau conținând date cu caracter personal. Astfel, nu vor 

fi lăsate la vedere, nesupravegheate, documente conținând informații sensibile. 

(14) Fiecare departament se va asigura că datele pe care le prelucrează sunt corecte, 

actualizate și gestionate în conformitate cu regulile de arhivare și distrugere a 

documentelor 

(15) Angajații și membrii Consiliului director și ai comisiilor de specialitate se vor 

asigura că acțiunile lor nu vor provoca breșe de securitate. Orice breșă de securitate 

survenită sau posibilă va fi notificată de îndată responsabilului cu protecția datelor 

(exemple de breșe – compromiterea parolelor de acces la sistemele informatice ale 

Asociației, sustragerea unor suporturi externe de stocare conținând date cu caracter 

personal, furtul unui laptop etc.).  

(16) Angajații vor lua act de clauzele de confidențialitate din contractele individuale de 

muncă, fișele de post, Regulamentul Intern și politicile Asociației. 
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(17) Asistența și îndrumarea angajaților în privința aspectelor legate de securitatea 

datelor poate fi oferită de responsabilul cu protecția datelor și de departamentul IT. 

 

SECȚIUNEA A – PĂSTRAREA ÎN SIGURANȚĂ A DATELOR 

 

IV. Incidentele și  breșele de securitate 

(18) Un incident de securitate poate fi definit ca orice eveniment care aduce sau are 

potențialul de a aduce atingere datelor cu caracter personal deținute și prelucrate de 

Asociație și include, fără a se limita la acestea, următoarele situații: 

 persoane neautorizate care dobândesc sau încearcă să dobândească acces în 

sediile Asociației; 

 persoane neautorizate care dobândesc sau încearcă să dobândească acces la 

sistemele informatice ale Asociației, indiferent dacă sunt operate de 

aceasta sau în numele său; 

 pierderea, furtul, afectarea sau distrugerea datelor sau echipamentelor 

Asociației; 

 virusuri informatice care infectează echipamentele electronice și sistemele 

informatice ale Asociației; 

 pierderea sau furtul de documente în format fizic care conțin date cu 

caracter personal; 

 incidente neprevăzute precum incendii sau inundații; 

 atacuri ale hackerilor; 

 utilizarea de suporturi de memorie externă care nu au fost verificate 

antivirus pe computerele Asociației; 

 lipsa unor măsuri adecvate pentru a asigura back-up-uri ale datelor; 

 copierea, modificarea sau ștergerea de date sau software în mod 

neautorizat; 

 copierea sau utilizarea neautorizată de carduri de acces în sediile 

Asociației; 

 divulgarea neautorizată de parole, informații sau software; 

 monitorizarea neautorizată a sistemelor informatice, a angajaților și a 

membrilor Asociației; 

 dezvăluirea de informații în mod nepotrivit, spre exemplu, publicate pe 

site-ul sau paginile de social media ale Asociației sau transmise accidental 

către alți destinatari decât cei intenționați; 
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(19) O breșă de securitate poate fi definită ca pierderea, dezvăluirea sau accesul 

neadecvat la date cu caracter personal, ca efect al unui incident de securitate. 

(20) Odată ce un incident de securitate a fost descoperit și raportat, Directorul general, 

în urma analizării situației și a consultării cu responsabilul cu protecția datelor și cu 

administratorul rețelei IT, va determina dacă în urma acestuia s-a produs sau nu o 

breșă de securitate.  

(21) Personalul Asociației va cunoaște cerințele legate de identificarea și raportarea 

incidentelor și a breșelor de securitate. 

 

V. Controlul accesului 

(22) Angajații, membrii și contractorii Asociației vor accesa doar acele sisteme 

informatice pentru care sunt autorizați. Contractele de muncă și acordurile de 

colaborare cu terții vor prevedea o clauză de confidențialitate care presupune ca, în 

eventualitatea accesului neautorizat accidental (fizic sau electronic) la date, 

angajații, membrii sau contractorii să nu poată divulga informații pe care nu aveau 

dreptul să le obțină. 

(23) Controlul accesului la sistemele informatice se va face pe baza unor proceduri 

formale. Drepturile de acces vor fi modificate sau restricționate, după caz, atunci 

când un angajat își schimbă funcția sau pleacă. Departamentul IT va fi notificat ori 

de câte ori survine o astfel de situație.  

(24)  Angajații, membrii și contractorii Asociației se vor conforma politicii de utilizare a 

internetului în ceea ce privește parolele de acces la sistemele Asociației. 

(25) Angajații care încheie relația de muncă vor returna în ultima zi de lucru obiectele 

care ar putea permite accesul viitor (carduri de acces, chei etc.). 

(26) Administratorii de sistem vor șterge sau dezactiva toate codurile de identificare și 

parolele utilizate de angajații care părăsesc Asociația, în ultima zi de lucru a 

acestora. Toate fișierele de interes pentru activitățile Asociației vor fi 

transferate/predate unui alt utilizator. 

(27) Directorul general sau șefii de departamente se vor asigura ca angajații care încheie 

raporturile de muncă să nu șteargă informații de interes pentru Asociație de pe 

hard-disk-ul calculatoarelor sau serverelor. Dacă există probabilitatea producerii 

unui astfel de risc, drepturile de acces vor fi în acest caz restricționate pentru a 

preveni potențialele daune asupra datelor și echipamentelor. 

(28) Vizitatorilor sediilor Asociației nu li se va oferi ocazia de a vizualiza ecranele 

computerelor sau documente tipărite conținând date cu caracter personal fără 

autorizare. În cazul în care sunt necesare parole temporare de acces la sisteme 
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informatice confidențiale, acestea vor fi ulterior dezactivate (spre exemplu, în cazul 

unui furnizor de servicii care primește codul de acces în sediul Asociației sau 

parola unui cont de utilizator al aplicației de evidență a membrilor etc.). 

(29) Securitatea fizică în zona birourilor sau a arhivei va fi controlată prin diferite 

modalități (sistem de control electronic al accesului în clădire, camere de 

supraveghere montate în zona de acces public etc.). Nu va fi permis accesul 

nesupravegheat al unor persoane necunoscute în zonele sensibile în care sunt 

stocate date cu caracter personal sau echipamente electronice. 

VI. Securitatea echipamentelor electronice 

(30) Echipamentele portabile (laptopuri, suporturi externe de memorie ș.a.) vor fi 

protejate corespunzător (parolate sau criptate) și nu vor fi lăsate nesupravegheate 

în locuri publice, în autoturisme sau alte locuri vulnerabile. 

(31) Echipamentele electronice sunt vulnerabile la furt, pierdere sau acces neautorizat. 

Laptopurile și alte echipamente portabile vor fi securizate (prin parolare sau 

păstrare în dulapuri închise) înainte de a fi lăsate nesupravegheate în timpul 

programului de lucru. 

(32) Utilizatorii echipamentelor portabile sunt răspunzători pentru securitatea fizică și 

pentru datele conținute de acestea, atât în sediile Asociației cât și în afara acestora.  

(33) Angajații care lucrează de acasă vor lua măsuri pentru asigurarea protecției 

echipamentelor și informațiilor conținute de acestea. Vor fi luate atât măsuri de 

securitate fizică pentru prevenirea accesului neautorizat în locuință cât și de a nu 

lăsa în loc vizibil echipamente și documente aparținând Asociației.  

(34) Echipamentele electronice ale Asociației vor fi utilizate doar de către persoanele 

cărora le-au fost atribuite (membrii personalului, ai Consiliului director sau ai 

Consiliilor filialelor). 

(35) Utilizatorii acestor echipamente vor acorda o atenție specială datelor cu caracter 

personal sau altor informații confidențiale stocate pe acestea. Utilizarea unei 

parole de pornire a laptopurilor sau computerelor este obligatorie. Toate fișierele 

conținând date confidențiale vor fi protejate cu parolă sau criptate, în măsura 

posibilităților tehnice.  

VII. Păstrarea în siguranță a informațiilor 

(36) Toate informațiile, indiferent de formatul lor (fizic sau electronic) trebuie păstrate 

în condiții de siguranță, corespunzătoare gradului lor de sensibilitate.  Categoriile 
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speciale de date cu caracter personal prevăzute de art. 9 și 10 din Regulamentul 

(UE) 2016/679 (date biometrice, date privind sănătatea, date referitoare la 

condamnări penale și infracțiuni etc.) vor fi considerate date sensibile și vor fi 

protejate în mod deosebit. Măsurile corespunzătoare de păstrare în siguranță a 

documentelor includ: 

 documente în format letric păstrate în dulapuri, fișete sau sertare care se 

pot închide cu cheie; 

 laptopuri depozitate în dulapuri, fișete sau sertare care se pot încuia; 

 fișiere electronice protejate cu parolă sau criptate; 

 acces restricționat la sistemele informatice ale Asociației; 

 ecranele computerelor blocate în momentul în care angajații părăsesc 

temporar biroul; 

 suporturile externe de memorie (stick-uri USB, hard-disk-uri externe etc.) 

păstrate în dulapuri sau sertare cu cheie; informațiile conținute de acestea 

șterse atunci când nu mai sunt necesare; 

 documentele în format letric extrase temporar de la birou (pentru deplasări 

pe teren sau lucrul de acasă) păstrate în deplină siguranță, fiind evitată 

lăsarea lor la vedere în autoturisme sau alte locuri.  

 laptopurile nu vor fi niciodată lăsate în vehicule nesupravegheate; 

 este recomandabil ca documentele conținând date cu caracter personal sau 

sensibile vor fi păstrate separat de laptopuri, în special în cazul lucrului de 

acasă; 

 datele cu caracter personal sau orice alte informații confidențiale sau foarte 

sensibile nu vor fi stocate pe hard disk-ul unităților portabile. Accesul la 

acest tip de informații se va face doar prin intranet-ul Asociației; 

 angajații își vor poziționa monitoarele și vor urma pașii necesari pentru a 

preveni situațiile în care vizitatorii sediilor Asociației să poată vizualiza 

conținutul computerelor sau al dosarelor conținând documente în format 

fizic. 

 

VIII. Politica biroului curat 

(37) Angajații vor strânge documentele de lucru, bibliorafturile deschise și alte hârtii 

de pe birouri, suprafețe de lucru, rafturi, imprimante etc. la finalul fiecărei zile de 

lucru și le vor plasa în condiții de siguranță în dulapuri sau sertare. 
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(38) Deși există măsuri de securizare a accesului în clădire (carduri de acces, 

monitorizare video a zonelor în care are acces publicul), angajații se vor asigura că 

documentele, în special cele de natură confidențială, nu vor fi lăsate la vedere. 

IX. Transmiterea comunicărilor prin email, poștă sau curier 

(39) Atunci când informațiile au o natură confidențială sau sensibilă, în mod special, va 

fi aleasă cea mai sigură metodă de transmitere. În funcție de gradul de sensibilitate 

a informațiilor, vor fi adoptate procedurile corespunzătoare, detaliate în cele ce 

urmează. 

(40) Riscul de a aduce prejudicii destinatarului comunicării în cazul în care 

informațiile s-ar putea pierde sau ar fi transmise unei alte persoane va fi luat 

întotdeauna în considerare înainte de a selecta modul de a trimite mesajul către 

destinatar. Totodată, este important ca indiferent de metoda aleasă, să fie 

minimizată pe cât posibil cantitatea de date cu caracter personal sau de informații 

sensibile. 

(41) În cazul transmiterii mesajelor prin email: 

 se va verifica cu atenție adresa de email a destinatarului înainte de a apăsa 

pe ”send/trimite”, în special în cazul în care câmpul ”to/către” se 

completează automat; 

 dacă, în mod frecvent, sunt transmise date cu caracter personal sau 

sensibile prin email, se va avea în vedere dezactivarea funcției de 

completare automată și golirea listei de completare automată. Ambele 

opțiuni pot fi găsite în Outlook în cadrul meniului ”File”, ”Options” și 

”Mail”. 

 în cazul în care opțiunii ”Reply all/răspuns tuturor”  se va proceda cu 

prudență, ținând cont dacă toți destinatarii sunt persoane cunoscute și dacă 

toate aceste persoane trebuie să primească informațiile transmise; 

 atașamentele conținând informații confidențiale, transmise prin email, vor 

fi protejate prin parolă. Comunicarea parolei se va face, de preferat, printr-

o metodă diferită, de exemplu, prin telefon, mesagerie instantanee sau 

SMS. 

(42) În cazul transmiterii mesajelor prin poștă sau curier: 

 se va verifica dacă adresa este corectă; 

 se va verifica ca plicul să conțină doar informațiile relevante și să nu fie 

inclusă, din greșeală, o scrisoare adresată unei alte persoane; 
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 pentru informațiile confidențiale sau deosebit de sensibile, se va lua în 

considerare o metodă de livrare mai sigură (de exemplu, livrare specială 

sau prin curier, cu confirmare de primire). 

 

X. Utilizarea imprimantelor și a fotocopiatoarelor 

(43) În cazul utilizării în comun a imprimantelor, fiecare angajat se va asigura că a 

preluat doar acele documente pe care le-a tipărit sau fotocopiat. 

(44) În cazul tipăririi unor documente confidențiale sau conținând date cu caracter 

personal sensibile, se va evita pe cât posibil utilizarea în comun cu alte 

departamente a imprimantelor. 

(45) În cazul blocării hârtiei în imprimantă, vor fi extrase documentele  sau va fi 

anulată tipărirea. Dacă acest lucru nu este posibil, va fi anunțată persoana care se 

ocupă de mentenanță, lăsând datele de contact astfel încât, odată remediată 

problema, documentele să poată fi recuperate. 

(46) Utilizatorii se vor asigura că întregul document a fost tipărit sau copiat și că 

imprimanta nu a rămas fără hârtie. Acest amănunt este cu atât mai important în 

cazul imprimării unor documente de mari dimensiuni, când imprimanta se poate 

opri uneori în timpul tipăririi. 

(47) Imprimantele nu vor fi lăsate nesupravegheate în timpul unei operațiuni de tipărire 

pentru a preveni situația în care altcineva să poată lua din greșeală documentele. 

 

XI. Eliminarea datelor cu caracter personal din documentele pregătite pentru 

transmitere sau publicare 

(48) În cazul în care este necesară editarea informațiilor din anumite documente, 

înainte de transmiterea sau postarea acestora pe site, va fi utilizată o metodă 

adecvată și permanentă de redactare. 

(49) Scopul redactării este acela de a elimina în mod ireversibil anumite informații 

considerate exceptate (care nu fac obiectul divulgării) din versiunea editată a 

documentului, luând măsurile de precauție necesare pentru preveni ștergerea 

datelor din documentul original. 
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(50) Atunci când este necesară transmiterea unei copii a unui raport, email sau alt 

document, vor fi eliminate, acolo unde este cazul, datele cu caracter personal 

conținute de acesta.  

(51) Înainte de transmiterea sau publicarea unui document electronic, vor fi luate 

precauțiile necesare pentru a preveni divulgarea accidentală a datelor cu caracter 

personal (de exemplu, în cazul registrelor xls, se va verifica existența rândurilor și 

coloanelor ascunse, a tabelelor pivot, a comentariilor; vor fi utilizate metode 

alternative de prezentare – exportul datelor în format csv, dezactivarea legăturii 

dintre grafice și sursa datelor etc.) 

(52) Nu este recomandată schimbarea culorii fonturilor sau utilizarea casetelor text 

pentru a acoperi textul, întrucât acestea pot fi eliminate din documentele 

electronice. Dacă totuși aceasta este singura opțiune, documentul redactat va fi 

tipărit și apoi scanat ca PDF înainte de a fi transmis sau publicat.  

(53) Documentele electronice pot încorpora meta-date (date despre date). Acestea pot 

fi informații despre autor, modificări, comentarii istoricul versiunilor – în cazul 

documentelor Office (Word, Excel, PowerPoint etc.), coordonate GPS, timpul și 

data sau informații despre tipul de echipament utilizat - în cazul fotografiilor 

realizate cu tabletele sau telefoanele inteligente, expeditorul și destinatarul, 

precum și informațiile despre ruta de livrare – în cazul emailurilor.   

(54) Publicarea unor astfel de fișiere complexe în forma lor brută poate duce la 

divulgarea accidentală a unei mari cantități de meta-date care altfel nu ar trebui 

dezvăluite. Pentru a preveni aceste situații, înainte de a transmite sau publica 

documente electronice, se va proceda la verificarea acestora și la eliminarea 

datelor cu caracter personal conținute.  

(55) În cazul transmiterii versiunii electronice a unui email, se va ține seama de 

eventualele atașamente iar dacă acestea conțin date cu caracter personal care nu ar 

trebui dezvăluite, vor fi luate măsuri adecvate (de exemplu, eliminarea 

atașamentelor sau salvarea emailului ca versiune PDF). 

(56) Meta-datele conținute de formatele de fișiere de tip imagine necesită o mențiune 

specială datorită potențialului lor sensibil. În mod special, fotografiile realizate cu 

ajutorul tabletelor sau telefoanelor inteligente pot îngloba coordonatele GPS ale 

locului în care au fost surprinse precum și alte informații despre tipul 

echipamentului folosit (marca, modelul, data, ora etc.). Deși uneori este 

improbabil să se facă legătura între unele dintre aceste date și persoana care a 

realizat fotografia, în alte cazuri însă acest lucru este posibil (de pildă, datele 

despre localizare). Astfel, anterior transmiterii sau publicării în mediul online a 

unor fotografii, vor fi eliminate, pe cât posibil, meta-datele care nu sunt necesare. 
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Opțiunile de configurare a dispozitivelor pot controla unele dintre aceste tipuri de 

date astfel încât acestea să nu fie atașate automat fotografiei. În plus, imaginile pot 

fi prelucrate cu ajutorul unui software specializat pentru a edita sau a șterge meta-

datele.  

XII. Comunicarea și dezvăluirea datelor cu caracter personal către terți 

(57) Atunci când sunt comunicate date cu caracter personal sau informații confidențiale 

despre membrii și/sau angajații Asociației unor terți, în special telefonic, va fi 

verificată identitatea solicitanților. Dacă identitatea persoanei nu a putut fi stabilită 

cu certitudine, pot fi solicitate două sau mai multe forme de identificare (un act de 

identitate cu fotografie, o adresă de email, un număr de telefon ș.a.).   

(58) În cazul unei solicitări de dezvăluire de informații formulate de o terță parte, vor fi 

respectate următoarele instrucțiuni: 

 Asociația va solicita o confirmare scrisă (împuternicire) din partea 

persoanei vizate cu privire la faptul că un terț este autorizat să ceară, în 

numele său, acces la datele cu caracter personal; 

 pentru cererile formulate de instituții publice sau autorități, se va verifica 

identitatea solicitantului, în special atunci când solicitarea se face telefonic 

sau în persoană. Este de preferat ca acesta să fie sunat înapoi, utilizând un 

număr de telefon fix oficial al instituției respective și nu un număr de 

telefon mobil. 

 în orice circumstanță, Asociația se va asigura că respectă prevederile legale 

referitoare la comunicarea informațiilor solicitate și va transmite cantitatea 

minimă de date cu caracter personal necesare.  

 

XIII. Păstrarea și distrugerea datelor 

(59) Informațiile vor fi păstrate atâta timp cât sunt necesare pentru îndeplinirea 

scopurilor Asociației sau, pentru o perioadă de timp specifică, prevăzută de 

politica de păstrare a datelor și de alte reglementări legale aplicabile.  

(60) Angajații Asociației vor revizui periodic datele pe care le prelucrează, conform 

termenelor legale obligatorii sau perioadelor de păstrare stabilite prin politica de 

păstrare a datelor și, după caz, vor arhiva sau vor distruge informațiile care nu mai 

sunt necesare pentru desfășurarea activităților curente. 

(61) În cazul distrugerii documentelor, va fi utilizată metoda cea mai adecvată pentru 

asigurarea securității informațiilor. Astfel: 
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 pentru dosarele fizice conținând date cu caracter personal sau sensibile se 

vor utiliza distrugătoarele de hârtie; 

 pentru alte tipuri de documente obișnuite, care nu conțin date 

confidențiale, se poate apela la prestatori specializați în preluarea și 

reciclarea materialelor refolosibile; 

 documentele electronice vor fi șterse definitiv din computere, servere, 

suporturi de memorie externă etc.  

 în cazul casării echipamentelor electronice (computere, laptopuri) și a 

programelor software, informațiile conținute de acestea vor fi analizate și 

triate pentru arhivare sau distrugere.  

 

XIV. Mutarea sediilor și distrugerea echipamentelor electronice 

(62) În cazul schimbării sediilor Asociației și al casării echipamentelor electronice, vor 

fi luate măsuri pentru înlăturarea oricăror informații confidențiale și date cu 

caracter personal. 

(63) În cazul casării computerelor și a altor echipamente electronice, departamentul IT 

va coordona distrugerea corespunzătoare a acestora, după transferul în siguranță al 

datelor și/sau ștergerea definitivă a hard disk-urilor. 

(64) În cazul schimbării sediului, vor fi verificate toate birourile (inclusiv dulapurile și 

fișetele) și zonele de depozitare evacuate pentru a nu lăsa în urmă documente 

conținând date cu caracter personal și informații importante, operațiune care va fi 

consemnată într-un proces verbal, datat și semnat de persoana responsabilă cu 

coordonarea mutării.  

(65) Documentele pregătite pentru distrugere (indiferent dacă sunt confidențiale sau 

nu) vor fi îndepărtate înainte de evacuarea clădirii.  

 

SECȚIUNEA B – SECURITATEA INFORMATICĂ ȘI A COMUNICAȚIILOR (ICT) 

XV. Soluții de stocare în Cloud 

(66) Utilizarea de soluții de stocare în Cloud (Onedrive, iCloud, Google Drive etc.) sau 

de soluții specializate pentru transferul de fișiere conținând date cu caracter 

personal și informații confidențiale (de ex. Wetransfer.com etc.) este, în principiu, 

nerecomandată. Departamentul IT și furnizorii de servicii IT vor fi consultați în 

prealabil și vor putea oferi consiliere și soluții sigure pentru partajarea fișierelor.  
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XVI. Dezvoltarea de sisteme informatice 

(67) Sistemele informatice vor fi dezvoltate cu respectarea strategiei IT a Asociației și 

vor fi prevăzute cu măsuri de securitate. Dezvoltările de software vor asigura 

protecția datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit. 

XVII. Securitatea rețelei 

(68) Mentenanța și securitatea rețelei informatice a Asociației este asigurată de un 

specialist, în baza unui contract de prestări servicii. Acesta va revizui periodic 

toate calculatoarele, serverele și conexiunile pentru a asigura buna funcționare a 

acestora și a preveni potențialele breșe de securitate și vulnerabilități. 

Riscurile prezentate de virusurile informatice 

(69) Virusurile informatice (inclusiv programele de tip malware sau ransomware) 

reprezintă una dintre cele mai mari amenințări la adresa sistemului de computere 

al Asociației. Angajații ANEVAR și alte persoane cu acces la computerele 

Asociației (lectorii, spre exemplu) vor fi conștientizați cu privire la riscul de a 

instala software nelicențiat (jocuri, screen-savere, utilitare neautorizate etc.) sau de 

a copia date/programe informatice din exterior. Pentru a reduce riscurile de 

afectare a rețelei și a datelor vor fi instalate programe anti-virus. 

(70) Utilizatorii computerelor Asociației vor fi responsabili cu actualizarea 

programelor anti-virus. 

(71) Va fi acordată o  atenție deosebită mesajelor primite prin email (în special de la 

persoane necunoscute), conținând atașamente. Chiar dacă mesajele sunt transmise 

de un expeditor cunoscut, se va proceda cu precauție, luând în considerare 

următoarele: 

 va fi verificată extensia documentului atașat și nu vor fi deschise fișiere cu 

extensii suspecte (vezi Anexa) 

 mesajele fără text dar care conțin atașamente, mesajele fără sens sau fără 

vreo referință specifică la activitățile Asociației (de genul ”trebuie să citești 

asta” sau ”îți trimit acest mesaj pentru că am nevoie de sfatul tău”)  vor fi 

tratate cu suspiciune; 

 mesajele suspecte fie vor fi redirecționate către specialistul IT pentru 

consiliere fie vor fi șterse definitiv (folosind combinația de taste SHIFT + 

DELETE”). 

 



~ 13 ~ 
 

 

XVIII. Controlul accesului în zonele securizate 

(72) Serverele și echipamentele centrale și locale de rețea vor fi amplasate în zone 

sigure, cu acces restricționat și, acolo unde este cazul, în dulapuri speciale cu 

cheie.  

(73) Accesul la aceste sisteme este permis doar persoanelor autorizate (prestatorul de 

servicii IT, angajați ale căror atribuții presupun un asemenea acces). 

XIX. Accesul terților la rețeaua IT & C  

(74) Nici o altă entitate terță  nu va primi acces la rețeaua Asociației dacă nu a fost 

autorizată în acest sens. 

(75) Terții vor semna acorduri de confidențialitate înainte de a li se acorda accesul la 

rețeaua IT & C. 

(76) Prestatorii de servicii care procesează informații în numele Asociației (inclusiv 

prin intermediul unui sistem IT găzduit) vor semna acorduri de prelucrare a 

datelor cu caracter personal. Asociația va controla accesul la sistemele sale IT prin 

activarea sau dezactivarea conexiunilor pentru fiecare cerere de acces aprobată.  

XX. Back-up-ul datelor 

(77) Datele importante pentru activitatea Asociației vor fi stocate, în limita 

posibilităților, într-un director de rețea, pe un server dedicat, pentru a putea 

asigura proceduri de back-up de rutină.  

(78) Datele vor fi protejate prin proceduri de back-up clar definite care vor genera 

copii de siguranță, necesare în scopul arhivării și recuperării informațiilor în caz 

de incidente. 

(79) Administratorul de rețea va furniza instrucțiuni de back-up pentru fiecare sistem 

în parte. Copiile de siguranță vor fi etichetate clar și păstrate în locuri securizate 

iar în caz de necesitate se vor aplica proceduri de restaurare a datelor. Se 

recomandă implementarea unui sistem ciclic în care să fie salvate mai multe 

generații de back-up.   

(80) Se va acorda același nivel de securitate pentru arhivele electronice și copiile de 

restaurare precum în cazul datelor live. Acestea vor fi stocate separat de datele 

live, de preferat într-o altă locație. Datele arhivate sunt date care nu mai sunt 
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utilizate în mod curent dar pot fi necesare, în viitor, în scopuri de audit sau legale. 

Pentru a identifica informațiile care trebuie arhivate vor fi urmărite prevederile 

politicii de păstrare (retenție) a datelor. 

(81) Copiile de siguranță realizate în scopul recuperării vor fi suficiente pentru a 

permite un nivel optim de utilizare și o perioadă cât mai scurtă de restaurare a 

datelor în eventualitatea producerii unei situații de urgență și vor fi testate 

periodic.  

(82) Pentru a avea certitudinea că datele de back-up sunt suficiente și corecte în cazul 

unei situații de criză, acestea trebuie să fie testate în mod frecvent. Testarea se 

poate face automat, prin compararea lor cu datele live imediat după realizarea 

unui back-up și utilizând datele de back-up în cazul unor simulări. 

(83) În cazul în care datele live sunt corupte din diferite motive (inundații, incendii, 

atacuri informatice etc.), vor fi verificate toate sistemele hardware și de 

comunicații, precum și toate programele software relevante, înainte de a proceda 

la restaurarea datelor. Această verificare este necesară pentru a avea siguranța că 

datele de back-up nu sunt, la rândul lor, compromise.  

XXI. Casarea calculatoarelor și a suporturilor de date 

(84) Orice mediu de stocare a datelor cu caracter personal (laptopuri, desktopuri, hard 

disk-uri externe,  memorii flash etc.) propus pentru înlocuire/distrugere, va fi 

curățat de date înainte de casare.  

(85) Pentru a preveni situația în care datele șterse să poată fi recuperate cu ajutorul 

unor utilitare, administratorul de rețea va asigura operațiunea de 

ștergere/distrugere a disk-urilor la standarde corespunzătoare.  

XXII. Utilizarea de software 

(86) Toți utilizatorii se vor asigura că utilizează doar programe licențiate. 

(87) Instalarea și utilizarea de software nelicențiat pe echipamentele Asociației nu este 

permisă.  

(88) Asociația va permite doar instalarea de programe cu licență pe computerele sale, 

prin intermediul serviciilor IT.  
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(89) Acolo unde sunt necesare produse PC specializate, acestea vor fi achiziționate cu 

licență și instalate de administratorul de rețea doar pentru stațiile de lucru pentru 

care au fost destinate.  

(90) Pachetele software vor respecta standardele de securitate ale Asociației și nu vor 

periclita siguranța sistemelor IT.  

(91) Computerele Asociației vor fi utilizate doar pentru activitatea lucrativă a 

angajaților, nefiind permisă instalarea de jocuri. Aplicațiile de divertisment 

reprezintă una dintre principalele surse de corupere a datelor și de infectare cu 

virusuri informatice, putând duce la distrugerea completă a sistemelor și la 

pierderea datelor conținute de acestea. 

(92) Software-ul educațional pentru programele de pregătire va fi autorizat, 

achiziționat din surse sigure, verificat anti-virus și instalat de administratorul de 

rețea sau de reprezentanții autorizați ai furnizorului.  

(93) Asociația urmărește să minimizeze riscul de infectare cu virusuri informatice prin 

conștientizarea angajaților, aplicarea de proceduri și bune practici, precum și prin 

utilizarea de programe anti-virus. Utilizatorii vor raporta administratorului de 

rețea orice virus detectat sau aplicație suspectă, de îndată ce iau act de acest lucru 

(a se vedea Anexa). 

(94) Utilizatorii computerelor Asociației vor conștientiza riscurile infectării cu virusuri 

prin email sau Internet. În cazul unor suspiciuni de această natură, va fi anunțat 

administratorul de rețea.  

XXIII. Utilizarea mediilor de stocare mobile 

(95) Asociația nu recomandă utilizarea de medii de stocare mobile neautorizate 

(aparținând unor terți care solicită copierea de date pe/de pe suportul respectiv). 

(96) Personalul și terții care utilizează computerele Asociației se vor conforma cu 

cerințele prevăzute de politica de utilizare a internetului și comunicațiilor. 

XXIV. Proceduri legate de perioadele de stand by 

(97) Computerele inactive vor fi configurate să intre în stand by după un interval de 

timp în care nu sunt utilizate. În zonele cu risc crescut de breșe de securitate vor fi 

închise atât aplicațiile cât și conexiunile mobile la rețea. O zonă cu risc crescut 

poate fi o zonă publică sau exterioară sediului Asociației. Perioada de time-out va 



~ 16 ~ 
 

reflecta riscurile de securitate pentru zona respectivă (risc crescut, perioadă de 

inactivitate mai scurtă). 

(98) Computerele vor fi blocate cu funcția lock screen la părăsirea temporară a biroului 

în timpul zilei de lucru. Pentru aplicațiile cu risc mare de acces la date vor fi luate 

în considerare restricții de timp ale conexiunii. Limitarea perioadei în care un 

computer are acces la serviciile IT reduce fereastra de oportunitate pentru accesul 

neautorizat.  
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Anexa  

la Politica de securitate a datelor cu caracter personal  

 

Ghid anti-virus 

 

1. Ce este un virus informatic? 

Un virus informatic sau virus de calculator este un program malware (rău intenționat) 

de dimensiuni mici care în general se instalează singur, fără voia utilizatorului, 

atașându-se altor programe și poate provoca pagube atât în sistemul de operare cât și 

în elementele hardware (fizice) ale computerului. Când software-ul virusului se 

activează (prin instrucțiunile încorporate, de exemplu, la o anumită dată) acesta 

întreprinde o gamă de acțiuni cum ar fi afișarea unui mesaj, coruperea unui program, a 

unor fișiere și date pe care le face inutilizabile și chiar ștergerea de fișiere și date. Deși 

în cele mai multe cazuri virusurile sunt benigne și nu cauzează daune reale sistemelor 

infectate, ele reprezintă întotdeauna o breșă de securitate.  

Caracteristici:  

Scopul principal al unui virus de calculator este coruperea sistemului de operare și/sau 

distrugerea datelor. Ei pot infecta fișierele de date sau chiar sectorul de boot al unității 

hard disk.  Efecte posibile:  

 distrugerea unor fișiere 

 modificarea dimensiunii fișierelor prin inserarea în acestea a întregului cod sau 

numai a unei părți speciale din codul său; modificările pot fi provocate nu numai 

programelor, ci și unor grupuri de programe. 

 poate să recunoască dacă un program a fost deja infectat pentru a interzice o nouă 

modificare a acestuia 

 ștergerea totală a informaților de pe disc, inclusiv formatarea acestuia 

 distrugerea tabelei de alocare a fișierelor, care duce la imposibilitatea citirii 

informației de pe disc 

 diverse efecte grafice/sonore, inofensive sau și dăunătoare 

 încetinirea vitezei de lucru (utilă) a calculatorului, până la blocarea acestuia 

 înmulțirea fișierelor până la umplerea memoriei 

 ascunderea fișierelor si blocarea anumitor spații. 

În prezent există în jur de 75.000 de semnături de virusuri și viermi iar în fiecare zi 

apar 10-20 de noi virusuri care se pot răspândi înainte ca furnizorii de programe anti-

https://ro.wikipedia.org/wiki/Malware
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dat%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sector_de_boot&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Disc_dur
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virus să poată produce actualizări. Chiar și actualizările zilnice nu sunt întotdeauna 

suficiente pentru a înlătura toate posibilele amenințări.  

2. Ce măsuri ia Asociația pentru a preveni răspândirea virusurilor? 

Deși Asociația a luat măsuri la nivel de rețea pentru a minimiza răspândirea și 

impactul virusurilor informatice, acestea nu pot fi întotdeauna eficiente în toate 

cazurile. Protecția împotriva virusurilor și viermilor este un proces care nu depinde 

doar de administratorul de rețea și de software-ul anti-virus ci și de toți utilizatorii 

computerelor Asociației care trebuie aibă în vedere câteva măsuri simple de precauție: 

 evitarea utilizării de software neautorizat; 

 tratarea cu prudență a atașamentelor primite prin email; 

 evitarea activării de macro-uri în fișiere word sau excel primite prin email; 

 prudență în cazul fișierelor criptate (parolate) care pot conține virusuri; 

 evitarea deschiderii fișierelor cu extensii suspecte; 

 raportarea oricăror manifestări suspecte ale computerelor. 

 

3. Utilizarea de software neautorizat 

Programe precum jocuri, screen savere, utilitare ș.a. pot reprezenta o sursă de 

probleme chiar dacă nu sunt neapărat rău intenționate. Din acest motiv, Asociația 

previne instalarea și utilizarea lor, acestea putând conține cai troieni. 

4. Tratarea cu prudență a atașamentelor primite prin email 

Atașamentele primite prin email de la persoane necunoscute trebuie privite 

întotdeauna cu prudență. Chiar și în cazul mesajelor transmise de cunoscuți, nu se va 

porni de la premisa că acestea sunt în regulă și nu prezintă riscuri, existând situații în 

care atașamentele sunt infectate. 

Orice mesaj care se încadrează într-una din următoarele situații va fi tratat cu 

suspiciune: 

 dacă provine de la o persoană necunoscută și care nu are un motiv întemeiat să 

transmită o solicitare prin email; 

 un mesaj fără text dar care conține un atașament; 

 un mesaj care conține un text însă fără referire la atașament; 

 un mesaj fără sens; 

 un mesaj primit de la o persoană cunoscută dar care nu pare să îl caracterizeze 

pe expeditor; 
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 un mesaj de tipul ”trebuie să vezi asta” sau ți trimit acest mesaj pentru că am 

nevoie de sfatul tău”; 

 dacă atașamentul are o extensie care indică un program (a se vedea lista de la 

punctul 7); 

 dacă atașamentul are o ”dublă extensie” (de exemplu numefișier.jpg.vbs sau 

numefișier.txt.scr) acesta este deosebit de suspect. În acest caz, se va verifica 

lista de la punctul 7 pentru a vedea dacă nu cumva este un program mascat ca 

fișier text sau imagine. 

 

5. Fișierele care conțin comenzi macro 

Un macro este un set de comenzi care poate fi stocat într-un fișier (în Microsoft Word, 

Excel sau alte programe) și care poate fi executat printr-un singur click sau la 

atingerea unei taste.  

Un macro virus este un virus care infectează o aplicație și cauzează executarea 

automată a unei secvențe de comenzi la deschiderea aplicației sau atunci când se 

activează datorită unui alt factor.  

Atunci când Word-ul sau Excel-ul vă avertizează că documentul pe care sunteți pe 

cale să îl deschideți conține macro-uri, acest document trebuie privit cu suspiciune. 

Chiar și atunci când documentul așteptat prin email se presupune că ar trebui să 

conțină macro-uri, dacă acestea nu sunt necesare nu ar trebui activate.   

6. Fișierele criptate 

Atașamentele criptate sau parolate ar trebui privite cu prudență, chiar dacă provin de 

la o persoană cunoscută care a transmis emailul cu bună-știință (fiind posibil ca 

expeditorul să nu fie conștient că fișierele sunt infectate cu un virus). Dacă fișierul 

este infectat, criptarea sau parolarea nu va rezolva problema. În plus, atașamentele 

criptate nu pot fi, de regulă, scanate anti-virus atunci când sunt în tranzit, 

responsabilitatea de a se asigura că fișierul decriptat este verificat înainte de 

deschidere revenind destinatarului. Acest aspect este valabil și pentru fișierele 

comprimate sau criptate cu PKZip sau WinZip.  

7. Extensii suspecte ale fișierelor 

Tabelul de mai jos conține o listă a extensiilor de fișiere care indică un program 

executabil sau un fișier de date care conține programe executabile sub forma unor 

macro-uri. Această listă nu este, din păcate, exhaustivă, existând probabil sute de 

extensii care denotă un tip de program executabil. 
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Un fișier executabil este un fișier care conține un program. Este vorba de un anumit 

tip de fișier capabil să fie executat sau rulat ca program pe computer. Pe un sistem de 

operare Windows, un fișier executabil are de regulă extensia .bat, .com sau .exe. 

În plus, fișierele comprimate cu extensia .ZIP pot conține unul sau mai multe tipuri de 

fișiere de natură diversă.  

.BAT .CHM .CMD .COM .DLL .DOC .DOT 

.EXE .FON .HTA .JS .OVL .PIF .SCR 

.SHB .SHS .VBS .VBA .WIZ .XLA .XLS 

 

8. Raportarea incidentelor 

Orice mesaj conținând un atașament suspect al cărui format se regăsește în tabelul de 

mai sus va fi raportat de îndată administratorului de rețea și nu va fi deschis. 


