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I.PRINCIPII DE BAZA PRIVIND ACCESUL SI UTILIZAREA RONAVEC
Date fiind importanta datelor de cercetare, necesitatea protejarii acestora si mai ales a
genotipurilor cu autenticitate și valoare biologică ridicată pe de o parte, dar si complexitatea
echipamentelor de la nivelul laboratoarelor propuse, politica de acces pentru utilizatorii
RONAVEC va urmarii doua directii, anume:
-

accesul la datele de cercetare digitalizate –prin Data Research Management Plan si
resursele informatice propuse
accesul fizic la echipamentele de cercetare si conservare de la nivelul RONAVEC

Principiul de baza este asigurarea unui acces deschis la datele si rezultatele cercetarii si/sau
la facilitatile RONAVEC pentru toti utilizatorii institutii publice, cu respectarea conditiilor de
securitate si siguranta prevazute mai jos. Pentru utilizatorii privati accesul la datele de cercetare
si rezultatele acesteia si/sau la facilitatile RONAVEC se va face pe baza unor tarife de acces
minimale, stabilite in functie de nivelul de importanta si complexitate a datelor si/sau in functie
de costurile de utilizare. Aceaste tarife vor fi stabilite dupa realizarea Studiului de Fezabilitate a
investitei in acord cu prevederile analizei cost-beneficu care va fi parte integranta din acesta.
Veniturile obtinute din apicarea acestor tarife/taxe vor contribui la asigurarea sustenabilitatii
infrastructurii de cercetare.
Accesul la date, facilitati, documente etc care ar putea pune in pericol protejarea fizica si
intelectuala a resurselor genetice de la nivelul RONAVEC va fi strict monitorizat si restrictionat
pentru utilizatori externi.
In tabelul de mai jos evidentiem principalele categorii de utilizatori ai serviciilor RONAVEC.
Numarul estimat pentru fiecare categorie reprezinta o valoare medie, anume:
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SERVICII RONAVEC

1. IC va pune la dispozitia
cultivatorilor prin acord de
multiplicare incheiat intre
multiplicator si mentinator (IC
sub
coordonarea
Bancii)
resurse genetice protejate,
proprietatea Bancii
2.
Elaboreaza
tehnologii
specifice de cultura3. Ofera material genetic
necesar infiintarii culturilorseminte
3.1 Ofera material genetic
necesar infiintarii culturilorrasaduri
4. Ofera consultanta de
specialitate pe domeniile de
expertiza ale Bancii
5. Realizeaza analize seminte calitate, germinatie, puritate2000 euro/an
6. Analize agrochimice de sol si
apa
7. Realizeaza analize biochimice
laborator- la speciile din
domeniul de expertiza al IC sub
coordonarea Bancii
8. Expertiza fitosanitara si
analiza de laborator
10. Realizeaza analize de
genetica si biologie moleculara,
servicii de amprentare genetica
11. Ofera stagii de pregatire
profesionala si suport tehnicostiintific pentru realizarea
studii-analize de laborator

TOTAL
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NUMAR UTILIZATORI / AN:
agricultori,
fermieri producatori
seminte /
cultivatori
plante /
companii private

asociatii
profesionale
de fermieri

unitati de
cercetare
si
productie

unitati specializate
de cercetare si
invatamant
(nationale sau
internationale)

unitati de
depozitare,
procesare si
valorificare
din domeniu

12

4

5

4

6

8

5

4

4

2

520

6

6

4

2

260

6

6

4

2

265

6

4

4

2

45

4

4

4

2

32

6

4

4

2

22

4

4

4

2

162

6

4

4

2

12

6

4

4

1

80

6

6

4

2

1418

59

51

44
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Politica de acces si securitate fizică
Scop
Scopul politicii de acces fizic constă în stabilirea regulilor generale pentru asigurarea securității

fizice a resurselor informaționale ale RONAVEC. Respectarea acestei politici este necesară pentru tot
personalul care își desfășoară activitatea în sediile RONAVEC și pentru vizitatorii acestora.
Domeniu de aplicabilitate
Prevederile prezentei politici se aplica în mod unitar tuturor persoanelor care au acces la orice
resurse informaționale aparținând RONAVEC. De asemenea, se aplică tuturor persoanelor care răspund
de buna funcţionare a infrastructurii, instalarea și întreţinerea unor componente funcţionale, a personalului
responsabil cu securitatea RONAVEC și utilizatorilor.
Politica
Vor fi instituite mecanisme de control adecvate pentru a preveni accesul fizic neautorizat, daunele
și interferențele asupra birourilor RONAVEC, infrastructurii, serviciilor și informațiilor RONAVEC.
Cerințele pentru măsurile de securitate fizică variază pentru diferite zone, clădiri etc. Acest lucru
depinde de factori precum confidențialitatea informațiilor prelucrate, cerințele referitoare la factori de mediu
etc. Prin urmare, trebuie definite diferite zone de securitate și pentru fiecare dintre acestea vor fi specificate
controale care să acopere cel puțin următoarele aspecte:
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Clădiri:
o

Protecție împotriva pericolelor naturale;

o

Protecție împotriva atacurilor / accesului neautorizat.

Controlul accesului:
o

Sistem de control al accesului (uși, încuietori, chei, ecusoane);

o

Procese pentru gestionarea drepturilor de acces;

o

Accesul vizitatorilor.

Monitorizarea și alarmarea:
o

Supravegherea video;

o

Supravegherea de către personal de securitate;

o

Sisteme de alarmă și răspuns.

Alte controale pentru a aborda riscurile specifice.
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Această politică definește cerințele și controalele de securitate pentru următoarele zone generice
de securitate:


General: Se aplică tuturor zonelor RONAVEC.



Zone de securitate speciale: Camera serverelor și centrelor de recuperare în caz de dezastru,
Zone de conservare, laboratoare.
Controale generale de securitate fizică

A. Perimetrul de securitate fizică
Trebuie create mai multe bariere fizice pentru a asigura protecția fizică. Următoarele obiective de
control trebuie acoperite în proiectarea unor spații de lucru sigure:


Un perimetru clar definit;



Un perimetru suficient de sigur pentru a rezista majorității incidentelor, cu pereți exteriori solizi;



Accesul fizic la clădire este controlat;



Uși exterioare protejate împotriva accesului neautorizat;



Semnele care indică faptul că accesul în clădire este limitat numai la personalul autorizat.

B. Securizarea clădirii, birourilor și camerelor
Zonele în care își desfășoară activitatea personalul RONAVEC trebuie să fie protejate de
amenințări naturale (de exemplu, incendii, inundații sau cutremure) sau amenințări provocate de om.
Următoarele obiective de control trebuie să fie acoperite:


Zonele de acces public sunt situate la distanță față de zonele de securitate;



Toate încăperile în care sunt instalate resurse informaționale trebuie să fie protejate fizic, în
funcţie de importanţa acestora și tipul datelor vehiculate sau stocate;



Ușile și ferestrele trebuie în mod normal blocate, mai ales dacă spațiile sunt lăsate
nesupravegheate;



Ferestrele exterioare sunt protejate, în special cele de la nivelul solului;



Sunt instalate și testate în mod regulat sisteme de detectare a intruziunilor;



Fotocopiatoarele și aparatele de fax nu sunt amplasate în zone de securitate;



Zonele de depozitare (dulapuri, etc.) pot fi încuiate pentru a proteja documentele sensibile și
suporturile de stocare împotriva accesului neautorizat.

C. Zone izolate de livrare și încărcare
Trebuie să se definească accesul corespunzător în zonele de livrare și încărcare astfel:
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Accesul la zonele de livrare și încărcare este limitat la personalul autorizat;
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Toate materialele primite sunt înregistrate și inspectate pentru pericolele potențiale.

D. Controale de acces fizic
Spațiile RONAVEC vor fi protejate prin mecanisme de control al accesului, pentru a asigura că
numai personalul autorizat poate avea acces.
E. Supraveghere
Perimetrul clădirilor și punctul de intrare / ieșire din clădiri sunt (dacă este necesar) sub înregistrare
și supraveghere video.
F. Managementul accesului
Accesul se realizează numai prin intrările desemnate în acest sens (uși principale), iar intrările și
ieșirile personalului sunt înregistrate; accesul prin alte zone este permis doar în cazul situațiilor de urgență,
situație reglementată fie de planurile de evacuare, fie de situațiile speciale aprobate de Director (de
exemplu: acces agabaritic, situații de urgență).
Accesul vizitatorilor este permis pe bază de aprobare, persoanele fiind identificate în mod vizibil
(ecuson “Vizitator”). Accesul vizitatorilor în spaţiile de securitate trebuie înregistrat, iar în cazul în care este
permis, se va delega un însoţitor. Vizitatorii trebuie să fie însoţiţi în zonele cu acces restricţionat.
Toate sistemele de securitate fizică (de exemplu coduri de acces în clădire și coduri de acces
pentru prevenirea incendiilor etc.) ale RONAVEC trebuie să fie conforme cu reglementările în vigoare, cum
ar fi, dar nelimitându-se la, Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția
persoanelor.
Accesul fizic la toate încăperile în care sunt instalate resurse este documentat în diagramele
perimetrelor de securitate și monitorizat.
Personalul care are drepturi de acces trebuie să deţină legitimaţie de serviciu și acte de identitate
care să-i ateste calitatea.
Controalele de securitate ale resurselor informatice nu trebuie să fie ocolite sau dezactivate. Pentru
fiecare spaţiu cu acces restricţionat, persoana responsabila pentru securitatea locației trebuie sa facă o
examinare periodica a registrelor de acces și sa investigheze orice acces i se poate părea suspect.
Utilizatorii sunt responsabili nediscriminatoriu pentru raportarea oricărei suspiciuni sau confirmări
de încălcare acestei politici.
G. Scoaterea bunurilor din spațiul de lucru
Echipamentele, informațiile sau software-ul (activele) nu trebuie scoase în afara spațiilor de lucru
fără autorizație prealabilă și protecție adecvată ținând cont de Politica privind utilizarea acceptabilă a
resurselor informatice.
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H. Fotografiere / filmare
Fotografierea și / sau înregistrarea video, inclusiv prin intermediul telefoanelor mobile echipate cu
camere, este interzisă fără autorizarea Responsbailului cu securitatea informațiilor.
Controale de securitate fizică pentru zonele de securitate speciale
În plus față de controalele generale de securitate fizică definite anterior, următoarele controale se
aplică pentru camerele serverelor și centrul de recuperare în caz de dezastru.
A. Securitate exterioară
Accesul la infrastructura exterioară a zonelor de securitate (de exemplu, sistemul de răcire,
generatorul etc.) este limitat numai la personalul autorizat.
B. Separarea zonelor de securitate
Este necesară o separare fizică a zonelor de securitate, prin pereți care să se extindă de la podea
până la plafonul real.
C. Controale de acces fizic
Accesul la zonele de securitate este protejat de uși care pot fi încuiate. Controlul accesului este
asigurat prin intermediul cartelelor de proximitate.
D. Supraveghere
Zonele de securitate ale RONAVEC sunt monitorizate video.
E. Managementul accesului
Personalul IT va accesa camera serverelor si centrul de recuperare in caz de dezastru folosind
cartelele de acces. Este interzisă intrarea mai multor persoane folosind aceeaşi cartelă. Vizitatorii nu pot
intra în camera serverelor decât însoţiţi de un membru al echipei IT şi numai după înscrierea acestora în
registrul de acces. Acelasi principiu se aplica si pentru utilizarea laboratoarelor.
F. Revizuire periodică
Drepturile de acces ale personalului care accesează zonele de securitate sunt revizuite cel puțin
trimestrial. Șefii de departamente vor anunța imediat DIT atunci când accesul nu mai este necesar din
cauza încetării unui angajat sau a unei modificări a responsabilităților locului de muncă.
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G. Desfășurarea activității în zonele de securitate
Personalul si utilizatorii externi vor desfășura activități în zonele de securitate doar pe bază de
necesitate. Zonele de securitate nu vor fi utilizate pentru desfășurarea activităților curente. Este descurajată
desfășurarea activităților nesupravegheate în zonele de securitate. La finalizarea activității, zonele de
securitate vor fi încuiate. Toate accesele sunt autorizate, înregistrate și monitorizate.
Folosirea telefoanelor mobile, aparatelor foto sau video este interzisă fără aprobarea scrisă a
Directorului. Accesul cu mâncare sau băuturi în zonele de securitate speciala este intezisa.
H. Amplasarea și protecția echipamentelor
Echipamentele trebuie amplasate și protejate astfel încât să se reducă riscurile cauzate de
amenințările și pericolele pentru mediu și încercărilor de acces neautorizat.
Nu vor fi păstrate material periculoase sau combustibile în zonele de securitate.
Cablurile de alimentare și de telecomunicații trebuie să fie protejate de interceptare sau daune.
Echipamentele trebuie să fie protejate de întreruperile de curent și de alte întreruperi cauzate de
defecțiunile echipamentelor.

III.

Politica de control al accesului la resursele informatice
Scop
Această politică a fost creata pentru a furniza direcții cu privire la administrarea într-o manieră

controlată și consistentă a metodelor de acces la nivel logic al sistemul IT al RONAVEC. Politica
reglementează procesul de acordare, modificare și înlăturare a drepturilor de acces logic ale utilizatorilor
în conformitate cu rolurile și responsabilitățile acestora în cadrul RONAVEC.
Domeniu de aplicabilitate
Politica este aplicabilă pentru toate sistemele informatice al RONAVEC, atât la nivel de rețea, cât
și la nivel de sisteme de aplicații și baze de date. Prevederile acesteia precum și ale proceduri privind
accesul logic se aplică tuturor angajaților RONAVEC ale căror atribuții de serviciu necesită accesul la un
calculator, precum și oricăror persoane terțe ce necesita acces la sistemele RONAVEC (furnizori sau
utilizatori externi, etc.).
De asemenea, politica de control al accesului se aplică tuturor sistemelor IT, indiferent de nivelul
de acces și de drepturile de acces asociate utilizatorilor.
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Politica
Toate sistemele RONAVEC trebuie să aibă un mecanism de autentificare pentru identificarea unică
a utilizatorului prin intermediul unui ID de utilizator împreună cu cel puțin una dintre următoarele metode de
autentificare:


Ceva ce știi, cum ar fi o parolă;



Ceea ce ai, cum ar fi un token sau smart card;



Ceea ce ești, cum ar fi o informație biometrică.

În cazul în care se utilizează parole pentru autentificare, acestea trebuie să îndeplinească cerințele
standard stabilite prin Politica de management al parolelor.
Mecanismele de autentificare din cadrul sistemelor trebuie configurate astfel încât:


să limiteze numărul de încercări consecutive de autentificare nereușite prin aplicarea
blocării conturilor timp de cel puțin 30 de minute după cel mult șase încercări consecutive
de autentificare eșuate;



mediile operaționale standard trebuie configurate pentru a impune în mod automat
reautentificarea după o perioadă de inactivitate de cel mult 15 minute;



nu se vor stoca detaliile de autentificare în text clar, de ex. în diverse table, scripturi, macro
sau memoria cache;



dacă este posibil, se va afișa un avertisment în sensul că numai utilizatorii autorizați au
acces și că sistemul este monitorizat;



accesul utilizatorilor (inclusiv încercările de autentificare reușite și eșuate) la sisteme
trebuie să fie înregistrat.

Ori de câte ori este posibil, conturile de utilizator vor fi gestionate centralizat (de exemplu, prin
Windows Active Directory) pentru toate aplicațiile și sistemele. Utilizarea conturilor de utilizatori locale
trebuie evitată dacă nu este absolut necesară, de ex. atunci când:


sistemul / aplicația nu poate fi conectată la un sistem centralizat de management al accesului
utilizatorilor;



conturile de utilizator locale sunt necesare ca soluție de urgență pentru conectarea la sistem /
aplicație dacă, de exemplu, Active Directory este dezactivat.

Conturile de administrator care nu mai sunt necesare trebuie să fie dezactivate fără întârziere.
Accesul logic la resursele informatice ale RONAVEC trebuie aprobat in mod formal conform
detaliilor incluse in procedura asociata acestei politici.
Crearea conturilor de aplicaţii se realizează de către responsabilul aplicaţiei din cadrul IT pe baza
cererilor exprimate de proprietarul desemnat, în baza formularului de creare utilizator aferentă fiecărei
aplicaţii şi se realizează numai după crearea contului de domeniu.
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Drepturile de acces sunt definite pe baza rolurilor (controlul accesului bazat pe roluri). Alocarea
drepturilor de acces se realizează pe baza următoarelor principii:


necesitatea de utilizare („need to use”): drepturile de acces trebuie acordate numai utilizatorilor
care au nevoie de acestea pentru îndeplinirea responsabilităților de serviciu;



cele mai puține privilegii („least privileges”): drepturile de acces sunt limitate la cele necesare
pentru îndeplinirea responsabilităților individuale;



segregarea îndatoririlor („segregation of duties„): controalele de securitate nu pot fi ocolite de
o singură persoană.

Drepturile de acces nu trebuie moștenite de la un utilizator la altul.
Direcția IT va solicita justificarea cererilor de acces care nu par adecvate nevoilor de afaceri și
cerințelor de securitate.
Cererea pentru dezactivarea unui cont de utilizator se poate realiza NUMAI de către conducerea
RONAVEC (Director, Sef de evidenţa personal) sau membrii serviciului care se ocupă cu evidenţa
personalului în cadrul RONAVEC, în scris sau în format electronic prin intermediul aplicaţiei de gestionare
a incidentelor. În mod excepțional, în caz de urgență, solicitarea poate fi făcută verbal, dar va fi întotdeauna
urmată de o solicitare scrisă.
Dezactivarea conturilor din aplicații se efectuează in urma cererii anterior descrise, sau in urma
unei cereri formale din partea Directorilor sau Șefilor de departamente înaintate către echipa IT. In mod
similar, orice modificare de funcție, sau de atribuții ce conduce implicit la modificarea drepturilor de acces
in aplicații trebuie sa fie formalizata de proprietarii de aplicații, iar cererea înaintata responsabililor IT.
În cazul în care este necesară conectarea unor dispozitive externe în rețeaua RONAVEC, entităţile
externe trebuie să solicite accesul la rețeaua de Internet sau la resursele RONAVEC printr-un document
scris în care vor fi menţionate echipamente ce vor fi introduse în reţea precum:


numele deținătorilor acestor echipamente,



numele entităţii solicitante,



durata pentru care este solicitat accesul,



tipul de acces solicitat.

De asemenea, prin cererea formulata entitățile externe se obligă să respecte toate politicile de
securitate existente şi aplicabile în cadrul RONAVEC la momentul solicitării.
Accesul angajaților RONAVEC, aflaţi la distanţă se face numai cu aprobare şi cu respectarea
politicii de securitate şi ale regulamentelor interne cu privire la securitatea informaţiilor. Accesul va se face
doar de pe echipamentele aflate în proprietatea RONAVEC şi pe baza autentificării.

Buzău
ROMÂNIA

Banca de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și
Medicinale

RONAVEC - RO National Vegetal Genetic Resources Centre

POLITICA DE
ACCES

Autentificarea la rețeaua VPN se face prin user şi parolă, acestea fiind valabile o perioada limitată
de timp conform politicii de parole. Accesul tuturor utilizatorilor inclusiv cei aflaţi la distanţă la reţea cât şi la
aplicaţii este monitorizat şi se face doar în baza unor aprobări scrise.
Accesul partenerilor (ex: firmele care asigură mentenanța echipamentelor sau sistemelor software)
se face numai cu aprobarea Directorului, printr-o notificare anterioară. Accesul în acest caz va fi permis
numai pentru o perioadă limitată de timp. Pentru prelungirea perioadei de timp este nevoie de o nouă
notificare aprobată.
Accesul la Internet este permis angajaților RONAVEC și contractorilor externi cu scopul exclusiv
de îndeplinire a sarcinilor de serviciu. În acest sens următoarele tipuri de servicii sunt puse la dispoziție:


Serviciul de poștă electronică – Primirea și expedierea de e-mail-uri către și dinspre Internet
cu sau fără atașamente;



Navigarea pe diferite pagini web (serviciul WWW) folosind aplicația Internet Explorer;



Încărcarea sau descărcarea de fișiere de pe paginile web ale furnizorilor, exclusiv în vederea
îndeplinirii sarcinilor de serviciu;



Protocolul de transfer fișiere (FTP) – pentru transmiterea și primirea de date și informații
exclusiv în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu.

Accesul la Internet al utilizatorilor trebuie aprobat în mod formal, indiferent de nivelul acestuia sau
de Direcția din care face parte utilizatorul. Astfel în vederea obținerii accesului la Internet folosind
echipamentele RONAVEC, orice angajat sau contractor extern trebuie să citească și să ia la cunoștință în
mod formal prevederile procedurilor și politicilor cu privire la controlul accesului, utilizarea Internetului și a
e-mail-ului. După această etapă, Șeful Departamentului alături de Directorul trebuie să aprobe cererea de
acces la Internet, care include, pe lângă datele de identificare ale angajatului/contractorului și nivelul de
acces necesar.
Accesul la Internet prin utilizarea echipamentelor RONAVEC trebuie să fie înlăturat pentru toți
angajații sau contractorii externi atunci când aceștia își încheie activitatea în cadrul RONAVEC. De
asemenea, dacă un utilizator își schimbă rolurile și responsabilitățile în cadrul RONAVEC, iar ca urmare a
acestui proces nivelul drepturilor sale de acces trebuie schimbat, acest lucru se va face de către personalul
IT în baza completării formularului de acces (indiferent de tipul schimbării nivelului de acces).
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