
 

DECLARAŢIA DE POLITICĂ 

ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII INFORMAŢIEI 

SC ISPE S.A. are ca domeniu de activitate furnizarea de servicii de consultanţă tehnică, financiară şi 
instituţională, conducere de proiect, studii, cercetare şi dezvoltare, inginerie de bază şi de detaliu, 
configurare şi punere în funcţiune sisteme digitale în domeniile: energetic (producerea, transportul, 
distribuţia energiei electrice şi termice), protecţia mediului, industrial, construcţii civile şi industriale, servicii 
comunale, sisteme de infrastructură, inclusiv îmbunătăţiri funciare. 

Politica SC ISPE S.A. în domeniul securităţii informaţiei, conform ISO 27001/2013, este de a 
menţine şi de a spori renumele câştigat prin serviciile prestate, îmbunătăţind continuu calitatea acestora 
prin metode moderne de management, compatibile cu strategia generală a organizaţiei şi cu celelalte 
politici de management definite, pentru a răspunde aşteptărilor tuturor părţilor interesate (acţionari, clienţi, 
parteneri/colaboratori, angajaţi, societate civilă). 

Obiectivele generale ale acestei Politici sunt definite de faptul că resursele informaţionale, serviciile, 
sistemele şi infrastructura suport a acestora sunt resurse strategice ale ISPE; compromiterea acestora 
poate conduce la violarea clauzelor contractuale, compromiterea poziţiei competitive, la afectarea 
credibilităţii şi a capacităţii ISPE de a-şi atinge obiectivele. Securitatea informaţiei contribuie la realizarea 
misiunii şi a obiectivelor ISPE, prin identificarea şi prevenirea riscurilor, vulnerabilităţilor şi ameninţărilor la 
adresa resurselor informaţionale şi proceselor ISPE. 

ISPE ia toate măsurile necesare pentru protecţia resurselor informaţionale împotriva ameninţărilor 
interne sau externe, deliberate sau accidentale, pentru a asigura că: 

1. Informaţiile, serviciile şi sistemele sunt protejate împotriva accesului neautorizat; 
2. Confidenţialitatea informaţiilor este păstrată; 
3. Integritatea informaţiilor, serviciilor şi a sistemelor este păstrată; 
4. Disponibilitatea informaţiilor, serviciilor şi sistemelor este asigurată atunci când procesele activităţii o cer; 
5. Cerinţele şi obiectivele organizaţionale sunt îndeplinite; 
6. Cerinţele legislative şi de reglementare sunt îndeplinite. 
ISPE adoptă un Set de Politici în domeniul securităţii informaţiei, care detaliază principiile generale 

privind protecţia resurselor informaţionale în domenii specifice: organizarea internă, relaţia cu terţii, 
managementul resurselor umane, securitatea fizică, managementul comunicaţiilor şi operaţiunilor, 
controlul accesului, managementul incidentelor de securitate, continuitatea activităţii, asigurarea 
conformităţii cu normele interne, cu normele legale de reglementare şi cu prevederile contractuale. 

ISPE operează un Sistem de Management al Securităţii Informaţiei, pentru a asigura că: 

 riscurile de securitate a informaţiei sunt identificate, evaluate şi gestionate; 

 măsuri adecvate de securitate sunt implementate, menţinute şi îmbunătăţite; 

 obiectivele Politicii sunt îndeplinite; 

 organizaţia menţine şi urmăreşte îmbunătăţirea continuă. 
 
Aplicarea Sistemului de Management al Securităţii Informaţiei ca instrument de management 

performant, mă determină ca, în calitate de Director General Executiv, să aprob această Politică şi să 
asigur actualizarea politicilor aplicabile pentru a răspunde oricăror modificări ce pot afecta cerinţele şi 
riscurile de securitate a informaţiei. 

Comitetul de Securitate a Informaţiei este direct responsabil să formuleze Politica şi să furnizeze 
sprijin şi îndrumare pentru implementarea acesteia. 

Toţi managerii sunt direct responsabili de implementarea Politicilor de securitate a informaţiei în 
ariile lor de responsabilitate. 

Este responsabilitatea fiecărui angajat al ISPE să adere la această Politică şi la oricare alte politici şi 
proceduri aplicabile cu privire la protecţia resurselor informaţionale ale ISPE. 

Neconformarea cu această Politică atrage acţiuni disciplinare conform Regulamentului Intern, 
mergând până la desfacerea contractului de muncă şi, în anumite circumstanţe, sancţiuni civile sau 
penale. 

Eficacitatea Sistemului de Management al Securităţii Informaţiei este monitorizată continuu prin 
audituri interne şi prin analize periodice efectuate de management. 

 

Director General Executiv, 

ing. Ion Eduard Chiţescu 16.01.2017 


