NESECRET

Anexa 2 la nr.______________ din __________(după aprobarea conducătorului instituţiei se va
completa olograf numărul şi data documentaţiei de securitate)

APROB
CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI
DE ACORD
ŞEFUL STRUCTURII DE SECURITATE/
FUNCŢIONARUL DE SECURITATE

Cerere de acordare a drepturilor de acces la resursele
SIC [DENUMIRE SISTEM]

În vederea asigurării condiţiilor de desfăşurare a activităţii specifice în conformitate
cu reglementările în vigoare privind accesul la sistemele informatice şi de comunicaţii
aflate în exploatarea _________ (se va consemna denumirea completă a instituției) , vă rog să aprobaţi
acordarea drepturilor de acces la resursele SIC [DENUMIRE SISTEM], conform listei
drepturilor
de
utilizare
a
resurselor
detaliată
mai
jos,
pentru
( nume, prenume, funcţia şi departamentul unde este încadrat cel pentru care se face solicitarea] .
Menţionez că utilizatorul a fost instruit cu privire la regulile de acces şi exploatare
a resurselor stocate în sistemele informatice şi de comunicaţii aşa cum sunt reglementate
de:
- Documentaţia de Securitate a SIC [DENUMIRE SISTEM], aprobată de
conducătorul instituţiei;
- Normele interne şi naţionale privind domeniul INFOSEC.
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Lista resurselor SIC [DENUMIRE SISTEM] la care utilizatorul are acces
(-în vederea obţinerii acreditării documentul trebuie ataşat la Documentaţia de Securitate sub forma de model, fără a fi
completat. Ulterior acesta se va întocmi în vederea solicitării de acordare a drepturilor de acces la resursele SIC, pentru
fiecare utilizator/administrator în parte;
-în cazul solicitării aprobării de menţinere în stare activă a unităţilor de citire-scriere, porturilor de intrare-ieşire,
dispozitivelor externe conectate pe porturi USB sau de alt tip, se vor detalia în rubrica Observaţii aspecte din care să
reiasă sarcinile specifice pentru îndeplinirea atribuţiunilor de serviciu şi care să necesite utilizarea respectivelor resurse
hardware;);
Resursă

Descriere componentă SIC

Tip echipament

Staţie de lucru/laptop

Denumire echipament

Lenovo Think Centre V530

Număr de identificare

(cf. listei de echipamente a SIC)

Număr serial

(aplicat de producător)
NUME, PRENUME

Utilizator

numele contului ce urmeză a se crea în sistem

Nivel de clasificare
secret de serviciu
date prelucrate
Amplasare

SEDIUL_____etaj ___camera__
(se va completa de către administratorul de

Adresă IP

sistem)
(se va completa de către administratorul de

Adresă MAC

Unităţi interne de
citire-scriere medii
de stocare

sistem)
CD - DVD

PREZENT/ABSENT – ACTIVĂ/INACTIVĂ

Bandă

PREZENT/ABSENT – ACTIVĂ/INACTIVĂ

Card-reader

PREZENT/ABSENT – ACTIVĂ/INACTIVĂ

Altele
USB
Porturi de
intrare-ieşire

Echipamente şi
dispozitive
conectate pe port
USB
(sau alt
port I/O)

PREZENT/ABSENT – nr. – ACTIVE/INACTIVE

Ethernet/wireless
Bluetooth
Altele

IR, HDMI, etc.

Memory-stick...1

PREZENT/ABSENT – tip/serie

Memory-stick...n

PREZENT/ABSENT – tip/serie

HDD extern

PREZENT/ABSENT – tip/serie

Multifuncţional/
Imprimantă/Scaner/Fax
/Copiator

PREZENT/ABSENT – tip/serie

Scanner

Unitate optică

PREZENT/ABSENT – tip

Card-reader

PREZENT/ABSENT – tip

Token

PREZENT/ABSENT – tip/serie

Camera web

PREZENT/ABSENT – tip/serie
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Observaţii

funcţia desemnată la nivelul
SIC (ex: utilizator,
administrator de sistem etc.)

NESECRET
cablu conectare telefon,
Altele
adaptor USB-RS232, etc.
în funcţie de posibilităţile de management al
resurselor sistemului instalat (tip cont, nivel de

Drepturi alocate la
nivelul sistemului de
operare

complexitate parola, interval de schimbare
obligatorie, istoric parole, interval de conectare,
disponibilitate spaţiu de stocare, locaţia fişierelor
de lucru, apartenenţa la grupuri, etc..)
în funcţie de componentele utilizate. Se vor

Utilizare pachet
office

specifica inclusiv locaţia fişierelor temporare
Se vor detalia programele/aplicaţile utilizate (Soft
scris CD/DVD, antivirus,program citire PDF, soft

Aplicaţii specifice

back-up,client e-mail,webmail, alte aplicaţii
instalate)

........

.........

...............

........

Solicitant
[nume, prenume
semnătură]

AVIZAT
ADMINISTRATORUL DE SECURITATE
[nume, prenume
semnătură]

ADMINISTRATOR SISTEM
[nume, prenume
semnătură]

Data soluţionare:________

NESECRET
3/3

