DECLARAŢIA DIRECTORULUI GENERAL ÎN DOMENIUL
SECURITĂŢII INFORMAŢIEI
Conducerea C.N.”Imprimeria Naţională”-S.A. consideră că informaţiile sunt resurse care au o mare
valoare pentru dezvoltarea durabilă a companiei. Prin protejarea corespunzătoare a informaţiilor, a
resurselor şi reducerea riscului organizaţional şi respectarea cerinţelor referitoare la securitatea
informaţiei, conform SR ISO/IEC 27001, sunt protejate interesele C.N. ”Imprimeria Naţională”- S.A. ,
ale clienţilor şi partenerilor săi.
OBIECTIVE:
Directorul General al C.N. ”Imprimeria Naţională”-S.A. s-a angajat să dezvolte, să îmbunătăţească
şi să menţină Sistemului de Management al Securităţii Informaţiei pentru:
- asigurarea unei protecţii corespunzătoare importanţei informaţiilor procesate şi limitarea strictă a
accesului la informaţii;
- oferirea încrederii partenerilor de afaceri în ceea ce priveşte păstrarea confidenţialităţii informaţiilor
procesate;
- respectarea obligaţiilor legale, contractuale şi de reglamentare în domeniul activităţilor specifice;
- protejarea obiectivelor, resurselor şi proceselor companiei;
- asigurarea şi consolidarea pe piaţă a companiei;
- asigurarea continuităţii activităţilor companiei şi minimizarea pericolelor ca urmare a apariţiei unor
evenimente şi incidente de securitate;
- demonstrarea adoptării celor mai bune practici în domeniul securităţii informaţiei şi confidenţialităţii,
conform cu SR ISO/IEC 27001.
DOMENIUL DE APLICARE:
“Proiectare, dezvoltare, expertizare, executarea graficii de securitate, a formelor de tipar şi producerea
de: formulare şi documente cu regim special de tipărire şi numerotare, hârtii de valoare, cecuri bancare,
documente de plată, timbre, documente de identitate şi de călătorie (cărţi identitate, cărţi electronice de
identitate, paşapoarte, permise de şedere, permise de mic trafic), imprimate confidenţiale, marcaje pentru
produsele supuse accizării (banderole, timbre şi etichete), tichete şi bonuri valorice, alte hârtii de valoare,
vignete, carduri de sănătate, carduri, tipar digital, tipar de date variabile, precum şi servicii de împlicuire a
unor documente tipărite cu date variabile, activităţi de finisare tipografică (legătorie), producerea de
tipărituri comerciale, activităţi de implementare a proiectelor pentru eliberarea documentelor de identitate
şi călătorie.”
PROCESE SPECIFICE:
C.N. ”Imprimeria Naţională”-S.A. a efectuat evaluarea riscului luând în considerare ameninţările
interne, externe, deliberate sau accidentale existente, cât şi vulnerabilităţile ce pot fi exploatate, în urma
acestora s-au implementat următoarele procese cheie:
- identificarea şi evaluarea resurselor companiei în ceea ce priveşte importanţa acestora;
- evaluarea riscului de pierdere a confidenţialităţii, integrităţii şi disponibilităţii informaţiilor pe baza
identificării ameninţărilor şi vulnerabilităţilor;
- tratarea şi managementul riscului securităţii informaţiei;
- raportarea şi tratarea evenimentelor şi incidentelor pe canale de management definite;
- implementarea măsurilor de securitate în baza ”Codului de bună practică pentru managementul
securităţii informaţiilor” - SR ISO/IEC 27002;
- instruirea şi conştientizarea personalului angajat, în domeniul securităţii informaţiei;
- evaluarea, măsurarea şi stabilirea de acţiuni corective şi preventive în scopul îmbunătăţirii Sistemului
de Management al Securităţii Informaţiei.
RESPONSABILITATE ŞI AUTORITATE:
Consiliul de Administraţie al C.N. ”Imprimeria Naţională” S.A. l-a desemnat ca Reprezentant al
Managementului pentru Sistemul de Management al Securităţii Informaţiei pe domnul Sorin Toader,
Director General al C.N. ”Imprimeria Naţională”-S.A.
Prin această declaraţie, Directorul General al C.N. ”Imprimeria Naţională”-S.A. susţine menţinerea,
funcţionarea şi îmbunătăţirea Sistemul de Management al Securităţii Informaţiei şi asigură suportul său
personal în realizarea obiectivelor stabilite.
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