
COMPONENTĂ A SECURITĂȚII 
ORGANIZAȚIONALE



MANAGEMENTUL DE 
SECURITATE  A 
ORGANIZAȚIILOR

-Cerințele  legale ce privesc 
obligațiile și riscurile de 
securitate ale organizațiilor  s-au 
multiplicat.  
-a devenit  evidentă  necesitatea  
formării unor specialiști în 
probleme de securitate 
organizațională, capabili să 
furnizeze consultanță pentru 
conducerea firmelor sau să 
gestioneze direct , în mod 
prefesionist întregul ansamblu 
de reguli și măsuri de protecție 
organizațională și mai ales să 
GÂNDEASCĂ ȘI  SĂ 
ACȚIONEZE PREVENTIV

OCTOMBRIE  2011 - ÎN 
C.O.R.  A FOST  
INTRODUS  UN  NOU 
STANDARD  
OCUPAȚIONAL

MANAGERUL DE    
SECURITATE

CONCEPTUL DE 
MANAGEMENT DE 
SECURITATE AL 
ORGANIZAȚIILOR



� SECURITATEA 
FIZICĂ

� -PAZA CLĂDIRILOR 
ȘI A TUTUROR 
OBIECTIVELOR

� -PAZA BUNURILOR 
DIN CLĂDIRI 

� -SECURITATEA 
ANGAJAȚILOR

� - SISTEME DE 
SUPRAVEGHERE ȘI 
ALARMARE

� -INTERVENȚIE



Securitatea 
informațiilor

- INFORMAȚII 
CONFIDENȚIALE

-INFORMAȚII CLASIFICATE

STANDARDE  ISO

� -registratură
� -secretariat
� -arhivă
Surse ale problemelor
� -trasabilitatea 
� -selecția incorectă
� -distrugerea accidentală
� -funcționari de 

securitate ineficienți
� - nerespectarea 

confidențialității



� SECURITATEA 
SISTEMELOR 
INFORMATICE ȘI DE 
COMUNICAȚII

� -politici de securitate  
defectuase

� -formalismul

� -nerespectarea 
procedurilor privind :

-definirea drepturilor

-separarea
competențelor

-utilizarea parolelor



� SECURITATEA ȘI 
SĂNĂTATEA ÎN 
MUNCĂ

Factori de risc
-neasigurarea condițiilor specifice 

posturilor de lucru
- lipsa echipamentelor de protecție, 

a alimentației speciale
-neverificarea instalațiilor
-nerespectarea cerințelor de 
medicina muncii 
-accidente și  îmbolnăviri 



� APĂRAREA 
ÎMPOTRIVA 
INCENDIILOR

� GESTIONAREA 
SITUAȚIILOR 
SPECIALE ȘI DE 
URGENȚĂ

� -PROTECȚIA 
DOCUMENTELOR 
ÎMPOTRIVA FOCULUI ȘI 
APEI

� PROTECȚIA SUPORȚILOR 
DE MEMORIE PE CARE SE 
AFLĂ DATELE ȘI 
INFORMAȚIILE FIRME

� (UNDE ȘI CUM 
PĂSTRĂM COPIILE  
DE SIGURANȚĂ ȘI 
TEZAUR ?)



� PREGĂTIREA ȘI 
INSTRUIREA DE 
SECURITATE A 
PERSONALULUI

- -IDENTIFICAREA 
RISCURILOR 

- -ÎNSUȘIREA ȘI APLICAREA 
PROCEDURILOR 

- -RAPORTAREA incidentelor
- -FORMAREA CULTURII 

DE SECURITATE



� INTRAREA ÎN 
VIGOARE A RGPD  
ADAUGĂ 
SECURITĂȚII 
ORGANIZAȚIEI O 
NOUĂ 
COMPONENTĂ

PROTECȚIA 
DATELOR CU 
CARACTER 
PERSONAL



� Aplicarea Legii  
677/2001 a generat 
acumularea  în 
România a unui  tip 
de experiență în 
domeniul protecției 
datelor cu caracter 
personal 

� – în special pe zona 
instituțiilor publice

� Intrarea în vigoare la 
25 mai a.c.   
Regulamentului (UE) 
2016/679 a determinat 
o preocupare 
deosebită, mai ales în 
sectorul privat                                                



- TOATE  SOCIETĂȚILE 
CARE  PRELUCREAZĂ 
DATE CU CARACTER 
PERSONAL  AU  DEVENIT 
OPERATORI

- Obligațiile ce revin fiecărei 
societăți în aplicarea  
Regulamentului , diferă însă 
în funcție de tipul de date , 
de categoriile de prelucrări 
,de numărul de angajați, de 
dimensiunea la care se 
realizează activitățile de 
prelucrare.

� În ciuda explicațiilor  
repetate ale 
ANSPDCP, s-a extins 
o panică a amenzilor 



� Regulamentul 
definește 
responsabili

și stabilește norme
-principii
-temeiuri legale
-drepturi pentru 

persoanele vizate
-obligații pentru 

operatori

� -Responsabilul cu 
protecția datelor

� -Cartografierea
� - Măsuri tehnice și 

organizatorice pentru
� securitatea și 

confidențialitatea 
datelor





TOATE  REGULILE ȘI TEHNICILE  DE   
PROTECȚIE A DATELOR SE REGĂSESC  ÎN  
PROCEDURILE  DE  MANAGEMENT AL   
SECURITĂȚII   ORGANIZAȚIEI  !



1 . CONȘTIENTIZARE

-Identif. ctg. de date  pers.

-Identif. operaț. de 
prelucrare

AUDITUL INIȚIAL

4.  PROCEDURI  DE 
LUCRU

2.  Verificarea 
conformității cu 

RGPD 

3.   MĂSURI 
ORGANIZATORICE  

ȘI TEHNICE

6.AUDIT/CORECȚII

5.   INSTRUIREA 
PERSONALULUI 

IMPLEMENTARE



Stabilirea 
cerințelor 
securității securitatea 

fizică  

securitatea  
informațiilor 

Securitatea 
IT& C

SĂNĂTATEA ȘI 
SECURITATEA 

MUNCII

INSTRUIREA 
DE 

SECURITATE A 
PERSONALULUI

PROCEDURARE

IMPLEMENTARE

AUDITAREA 
MĂSURILOR DE 

SECURITATE



� SĂ INTERPRETĂM COMPONENTELE 
SECURITĂȚII ORGANIZAȚIEI DIN 
PERSPECTIVA NECESITĂȚILOR DE 
ASIGURARE A PROTECȚIEI DATELOR CU 
CARACTER PERSOANAL



� SECURITATEA 
FIZICĂ

- (considerentul 83) la evaluarea 
riscurilor pt securitatea d.c.p., 
trebuie să se acorde atenție 
risurilor  pe care le 
prezintă....distrugerea, 
pierderea, accesul 
neautorizat...

� - securitatea și paza  spațiilor
� -dulapuri și încuietori
� - condiții sigure de transport 

pentru d.c.p. ( atenție la cele 
sensibile)

� - protecție împotriva furtului 
și a distrugerii accidentale



SECURITATEA
D.C.P.  
aflate pe suport fizic

- STANDARDE  ISO
- INFORMAȚII CONFIDENȚIALE

-registratură
secretariat
resurse umane, contabilitate!!!
din fluxurile operaționale

Surse ale problemelor
� - date adecvate, relevante ,  

minimizarea 
� -delimitarea categoriilor 

speciale de date
� -trasabilitate , respectarea 

principiilor de acces
� -respectarea termenelor de 

păstrare, distrugere, arhivare
� -respectarea confidențialității



� SECURITATEA  
SISTEMELOR 
INFORMATICE   ȘI   DE 
COMUNICAȚII

-SOFTURI  ADECVATE;

-REȚELELE INFORMATICE :
� -să  prezinte un nivel de încredere,   
� -să aibă capacitatea de a face față 

evenimentelor accidentale (49)
� -să asigure disponibilitatea, 

autenticitatea, 
integritatea,confidențialitatea și 
securitatea  d.c.p.

CE LE CEREM INFORMATICIENILOR ?

-definirea cu precizie a drepturilor;
-separarea competențelor;
-utilizarea parolelor;
- programe de audit;
- realizarea de copii de siguranță.



APĂRAREA ÎMPOTRIVA 
INCENDIILOR

GESTIONAREA 
SITUAȚIILOR 
SPECIALE ȘI DE 
URGENȚĂ

TREBUIE SĂ PREVADĂ

� PROTECȚIA  ÎMPOTRIVA 
FOCULUI ȘI APEI A 
DOCUMENTELOR    CARE  
CONȚIN  D.C.P.

� PROTECȚIA SUPORȚILOR DE 
MEMORIE PE CARE SE AFLĂ 
D.C.P.

� (UNDE ȘI CUM PĂSTRĂM 
COPIILE  DE SIGURANȚĂ ȘI 
TEZAUR ?) păstrarea în alte  
încăperi  sau chiar clădiri



� MEDICINA MUNCII

� Raporturi speciale
OPERATOR –PERSOANĂ 
ÎMPUTERNICITĂ

� Toate datele legate de 
sănătatea angajaților  
sunt date personale cu 
caracter special

� Sunt interzise de la 
prelucrare , cu 
excepțiile prevăzute 
de Reg. (UE) 2016/679



� PREGĂTIREA ȘI 
INSTRUIREA  
PERSONALULUI

� - formatori  externi
� -soluții interne

-INSTRUIRE GENERALĂ CU PRIVIRE LA 
CERINȚELE   REG. UE

-ÎNSUȘIREA  MODULUI  DE  APLICARE  A 
PROCEDURILOR  SPECIFICE  
POSTULUI  DE  LUCRU 

-CONȘTIENTIZARE CU PRIVIRE LA 
NECESITATEA RAPORTĂRII 
SITUAȚIILOR DE RISC ȘI A 
INCIDENTELOR

- COLABORAREA CU  D.P.O.

- FORMAREA CULTURII DE 
SECURITATE  LA 
NIVELUL ENTITĂȚII



� PROCEDURARE  ȘI 
AUDIT 

O POLITICĂ 
INTERNĂ DE 
PROTECȚIE A D.C.P.

- ART 32. Operatorul și persoana 
împuternicită împlementează 
măsuri tehnice și organizatorice 
adecvate  în vederea asigurării unui 
nivel de securitate corespunzător

- RGPD recomandă testarea, 
evaluarea  și aprecierea periodică  a 
eficacității măsurilor tehnice și 
organizatorice pentru a garanta 
securitatea operațiunilor de 
prelucrare a d.c.p.

Asigură demonstrarea conformității și 
a responsabilității



Asigurarea securității 
datelor cu caracter
personal a devenit o 
responsabilitate 
complexă

ESTE EVIDENT  CĂ
Necesită 

resursă umană

specializată

Necesită 
susţinere 

financiară  și 
tehnologie

Necesită 
proceduri de 

audit şi 
management 
al riscurilor





Implementarea și monitorizarea 
sistemului de securitate 
organizațională se realizează 
de către:

MANAGERUL DE 
SECURITATE

� Persoana  căreia îi revine 
sarcina informării și 
consilierii operatorului și a 
angajaților  cu privire la 
obligațiile pe care le au pt .a 
asigura conformitatea cu 
RGPD este:

RESPONSABILUL CU 
PROTECȚIA 
DATELOR



Responsabilul cu protecţia datelor nu poate rezolva 
singur problema implementări RGPD
� -autoritatea sa trebuie sprijinită de 

managementul general
� -este util ca Responsabilul cu protecţia datelor 

să beneficieze, printr-o decizie internă, de ajutorul 
unei echipe din care să nu lipsească un consilier 
juridic şi un informatician bine pregătit

Dacă nu avem astfel de resurse în interiorul 
organizaţiei, este indicat să apelăm la o firmă 
specializată .



MANAGEMENTUL  SECURITĂȚII   DATELOR  CU CARACTER 
PERSONAL ESTE  O  COMPONENTĂ A  SISTEMULUI DE 
MANAGEMENT AL SECURITĂȚII ORGANIZAȚIEI .

O organizație care implementează un Sistem de 
Management al Securității Organizaționale :

-va asigura cu ușurință funcționarea eficientă a unei POLITICI 
INTERNE  DE  PROTECȚIE  A  DATELOR  CU CARACTER  
PERSONAL ;

-își va asigura conformitatea cu Regulamentul (UE) 2016/679 ;

-va demonstra cu ușurință responsabilitatea ;
-va avea capacitatea de a asuma în perspectivă și alte principii și exigențe  de 

securitate a organizației, elaborate la nivel european. 


