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G U V E R N U L  R O M Â N I E I 

OFICIUL REGISTRULUI NAłIONAL AL INFORMAłIILOR SECRETE DE STAT 

O R D I N 

privind desemnarea entităŃilor evaluatoare şi 

de certificare a containerelor destinate protecŃiei documentelor clasificate 

 

În temeiul art.1 alin.(4) lit.b) şi g) şi alin.(5), precum şi al art.3 alin.(6) din OrdonanŃa de 

urgenŃă a Guvernului nr.153/2002 privind organizarea şi funcŃionarea Oficiului Registrului NaŃional al 

InformaŃiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

DIRECTORUL GENERAL AL OFICIULUI REGISTRULUI NAłIONAL  

AL INFORMAłIILOR SECRETE DE STAT 

emite următorul 

O R D I N: 

 

Capitolul I 

DispoziŃii generale 

Art. 1 – Prezentul ordin stabileşte regulile de desemnare a entităŃilor evaluatoare pentru a 

realiza sarcini specifice privind atestarea conformităŃii containerelor destinate protecŃiei documentelor 

clasificate. 

 

Art. 2 – EntităŃile evaluatoare se desemnează de către instituŃiile cu atribuŃii legale de 

coordonare şi control al activităŃilor referitoare la protecŃia informaŃiilor secrete de stat sau de către 

Oficiul Registrului NaŃional al InformaŃiilor Secrete de Stat, denumit în continuare ORNISS. 

 

Art. 3 – EntităŃile desemnate în condiŃiile art.2 evaluează modul în care containerele corespund 

CerinŃelor minime pentru containerele destinate protecŃiei documentelor clasificate, pentru 
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mecanismele de închidere, sistemele cu cifru şi încuietorile acestora şi eliberează certificate de 

conformitate. 

 

Art. 4 – Pe baza certificatelor de conformitate, ORNISS autorizează utilizarea containerelor 

pentru păstrarea informaŃiilor clasificate. 

 

Art. 5 – În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înŃeles: 

a) autoritate competentă – ORNISS şi instituŃiile cu atribuŃii de coordonare şi control a 

activităŃilor referitoare la protecŃia informaŃiilor secrete de stat, conform legii; 

b) CerinŃe minime - CerinŃele minime pentru containerele destinate protecŃiei informaŃiilor 

clasificate, pentru mecanismele de închidere, sistemele cu cifru şi încuietorile acestora, aprobate prin 

Ordinul directorului General al ORNISS nr. 443/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) container – dulap metalic special destinat păstrării documentelor clasificate şi protecŃiei 

acestora împotriva accesului neautorizat; 

d) certificat de conformitate – document eliberat de entitatea evaluatoare prin care se atestă că 

produsul corespunde CerinŃelor minime; 

e) conformitate – îndeplinirea de către un container a condiŃiilor specificate în CerinŃele 

minime; 

f) desemnare – procedura prin care autoritatea competentă confirmă că un organism satisface 

condiŃiile pentru evaluarea conformităŃii, finalizată prin emiterea unui certificat de recunoaştere; 

g) entitate evaluatoare – persoană juridică sau structură specializată a unei instituŃii, care are 

capabilitatea de a efectua evaluarea conformităŃii; 

h) evaluarea conformităŃii – activitate prin care se determină în mod direct sau indirect că sunt 

îndeplinite CerinŃele minime; 

i) persoana interesată – persoană juridică sau structură specializată din cadrul unei instituŃii 

publice care solicită desemnarea. 

Capitolul II 

Solicitarea desemnării 

Art. 6 – Pentru dobândirea calităŃii de entitate evaluatoare, persoana interesată trebuie să 

îndeplinească următoarele condiŃii: 

a) să fie persoană juridică cu sediul în România sau o structură din cadrul unei instituŃii publice; 

b) să facă dovada implementării unui sistem de management al calităŃii; 

c) să dispună de personal competent şi echipamente adecvate pentru evaluarea conformităŃii;  
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d) să elaboreze şi să deŃină o procedură de evaluare a conformităŃii pentru containere, avizată de 

ORNISS; 

e) să poată asigura confidenŃialitatea şi păstrarea secretului profesional şi să încheie un 

angajament în acest sens. 

 

Art. 7 – (1) În vederea obŃinerii calităŃii de entitate evaluatoare, persoana interesată trebuie să 

depună o cerere de desemnare însoŃită de documentaŃia din care să reiasă modul în care sunt îndeplinite 

condiŃiile de desemnare. 

(2) Cererea de desemnare se depune la o autoritate competentă şi trebuie să corespundă 

modelului prevăzut în anexa nr. 1. 

 

Capitolul III 

Certificatul de recunoaştere 

Art. 8 – Conducătorul autorităŃii competente numeşte o comisie de desemnare care analizează 

cererea persoanei interesate şi verifică documentaŃia privind modul de îndeplinire a condiŃiilor de 

desemnare. 

 

Art. 9 – În vederea soluŃionării cererii de desemnare comisia poate solicita persoanei interesate 

şi alte documente relevante şi poate face verificări la faŃa locului. 

 

Art. 10 – După finalizarea verificărilor, comisia întocmeşte un raport de evaluare în care face 

propuneri privind aprobarea sau respingerea cererii de desemnare, după caz. 

 

Art. 11 – (1) În baza raportului întocmit de comisia de desemnare autoritatea competentă emite 

certificatul de recunoaştere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2. 

(2) O copie a certificatului de recunoaştere se transmite de autoritatea competentă emitentă la 

ORNISS, care Ńine lista centralizată a certificatelor de recunoaştere. 

 

Art. 12 – (1) Certificatul de recunoaştere se acordă pentru o perioadă de cel mult 3 ani şi se 

poate prelungi, la solicitarea entităŃii, în condiŃiile stabilite de prezentul ordin. 

(2) Solicitarea de prelungire trebuie făcută cu cel puŃin o lună înainte de expirarea valabilităŃii 

certificatului de recunoaştere. 
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Art. 13 – (1) În perioada de valabilitate a certificatului de recunoaştere supravegherea 

activităŃii entităŃii evaluatoare se realizează prin inspecŃii efectuate de către comisii formate din 

reprezentanŃi ai ORNISS sau, după caz, ai autorităŃii competente care a eliberat certificatul de 

recunoaştere. 

 (2) Dacă se constată nerespectarea condiŃiilor care au stat la baza emiterii certificatului de 

recunoaştere, comisia face propuneri de suspendare sau de retragere a acestuia. 

 

Art. 14 – Autoritatea competentă care a emis un certificat de recunoaştere poate să suspende 

sau să retragă acest certificat în cazul nerespectării condiŃiilor care au stat la baza eliberării sau în 

situaŃia în care entitatea evaluatoare solicită acest lucru. 

 

Art. 15 – Solicitarea entităŃii evaluatoare de suspendare ori retragere a certificatului de 

recunoaştere trebuie înaintată autorităŃii competente care l-a emis cu minimum 3 luni înainte de 

încetarea activităŃii de evaluare. 

 

Art. 16 – Suspendarea sau retragerea certificatului de recunoaştere nu afectează rapoartele de 

încercări sau certificatele de conformitate emise de către entitatea evaluatoare anterior datei la care s-a 

luat decizia privind suspendarea ori retragerea desemnării. 

 

Art. 17 – (1) În situaŃia retragerii certificatului de recunoaştere, entitatea evaluatoare trebuie să 

asigure păstrarea în mod corespunzător a documentelor şi înregistrărilor în legătură cu evaluările 

realizate ori în curs de realizare din perioada în care a fost desemnată. 

  (2) În cazul în care entitatea evaluatoare nu poate păstra în mod corespunzător documentele şi 

înregistrările prevăzute la alin.(1), acestea sunt predate producătorilor de containere care au solicitat 

evaluarea conformităŃii sau unei autorităŃi competente. 

 

Capitolul IV 

DispoziŃii finale 

Art. 18 – Termenul de soluŃionare a cererii de desemnare este de 30 de zile de la data depunerii 

la autoritatea competentă. 

 

Art. 19 – În perioada suspendării valabilităŃii sau după anularea certificatului de recunoaştere, 

entităŃile titulare sunt radiate din lista centralizată a certificatelor de recunoaştere Ńinută de ORNISS. 
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Art. 20 – Modelul certificatului de conformitate eliberat de entitatea evaluatoare este cel 

prevăzut în anexa nr. 3. 

 

Art. 21 – Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

 

Art. 22 – Pe data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă Ordinul nr. 

174/2004 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea entităŃilor evaluatoare a conformităŃii 

containerelor destinate protecŃiei informaŃiilor clasificate, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 349 din 21 aprilie 2004 şi Ordinul nr. 26/2008 pentru modificarea Procedurii privind 

desemnarea entităŃilor evaluatoare a conformităŃii containerelor destinate protecŃiei informaŃiilor 

clasificate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 26 martie 2008. 

 

Art. 23 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

 

 

MARIUS PETRESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bucureşti,  
Nr.__________________ 
 


