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Politica  privind securitatea informației  
 

 În derularea activităților de producție, transport și distribuție energie termică, SC CET HIDROCAR-

BURI SA generează si păstrează informatii importante, aparținând organizației, clienților, partenerilor de 

afaceri, precum și informații cu caracter personal. SC CET HIDROCARBURI SA recunoaște importanța 

acestor informații si necesitatea de a le asigura o protecție adecvată prin aplicarea măsurilor de securitate 

impuse de natura serviciilor prestate. 

OBIECTIV 

Obiectivul Securității Informației este să prevină pierderea, distrugerea sau punerea în pericol a confi-

dențialității, integrității si disponibilității informațiilor proprietate SC CET HIDROCARBURI SA, prin 

prisma activităților desfășurate, si/sau a informațiilor despre și de la clienti (clienți, furnizori, contrac-

tori/subcontractori), și în conformitate cu normele, respectiv cerințele legale aplicabile privind securitatea 

informaţiilor şi a sistemului IT. 

SCOP 

Politica de Securitate cuprinde conceptele de Securitate ale SC CET HIDROCARBURI SA si vine în spri-

jinul dezvoltării continue a serviciilor, susținâd totodată un nivel înalt al serviciilor oferite clienților, parten-

erilor de afaceri, furnizorilor și angajaților. 

POLITICA 

Managementul SC CET HIDROCARBURI SA se angajează să garanteze: 

✓ Respectarea tuturor cerințelor legale, de reglementare și contractuale aplicabile; 

✓ Implementarea oportunităților de îmbunătățire continuă, inclusiv metodologiile de evaluare și tratare a 

riscului, utilizând în mod eficace resursele manageriale pentru indeplinirea optimă a cerințelor de Securitate 

a Informației; 

✓ Comunicarea obiectivelor de Securitate a Informatiei si a performanțelor în atingerea acestora, în cadrul 

SC CET HIDROCARBURI SA si către părțile interesate; 

✓ Adoptarea unei atitudini proactive în luarea deciziilor viitoare de către managementul de vârf din cadrul 

SC CET HIDROCARBURI SA, cu impact asupra Securității Informației, inclusiv revizuirea continuă a cri-

teriilor de evaluare a riscului; 

✓ Instruirea și conștientizarea personalului propriu conform necesităților și responsabilităților alocate în 

procedura operațională PO.09.06.00 ,Asigurarea calității tehnologiei informatice pentru fluxurile de date și 

stocarea sigură a informațiilor”. 

APLICABILITATE  

Întreg personalul SC CET HIDROCARBURI SA si terții care vin în contact cu resursele informaționale ce 

intră în aria de aplicabilitate a Securității Informației sunt responsabili pentru implementarea acestei Politici 

și beneficiază de suportul Directorului General care a aprobat această Politică de Securitate. 

RESPONSABILITĂȚI 

- Directorul General aplică, impune si menține permanent această Politică de Securitate în aria de acoperire a 

Securității Informației. 

- Responsabilul de Securitate numit de Directorul General menține Politica de Securitate și furnizează 

asistență in vederea aplicării. 

- Toți șefii de compartimente și utilizatorii echipamentelor informatice din cadrul SC CET HIDROCARBU-

RI SA au directa răspundere de a implementa această politică de securitate în cadrul domeniilor de activitate 

alocate. 

- Fiecare angajat al SC CET HIDROCARBURI SA aderă la această Politică de Securitate. Responsabilitățile 

de securitate revin tuturor angajaților privind adoptarea practicilor conștiente de securitate la locul de muncă. 

Acest document este revizuit anual sau ori de câte ori apare o schimbare semnificativă. 

 

DIRECTOR GENERAL 

ing. Ciulean Victor 
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