
ORDIN nr. 187 din 18 aprilie 2006 

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind managementul, utilizarea şi protecţia 

materialului criptografic NATO în România, I.C.-1 
EMITENT   OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 3 mai 2006 

 

 

 

În temeiul art. 1 alin. (4) lit. b) şi al art. 3 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului 

Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat 

emite prezentul ordin. 

 

Articolul 1 

 

(1) Se aprobă Instrucţiunile privind managementul, utilizarea şi protecţia materialului 

criptografic NATO în România, I.C.-1, denumite în continuare Instrucţiunile I.C.-1, 

prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. 

_________Notă *) Anexa se comunică persoanelor juridice de drept public sau privat 

îndreptăţite. 

(2) Instrucţiunile aprobate potrivit alin. (1) intră în vigoare în termen de 15 zile de 

la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

(3) Pe aceeaşi dată se abrogă următoarele ordine: 

a) Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor 

Secrete de Stat nr. 486/2003 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru controlul şi 

protecţia materialului COMSEC NATO în statele nemembre NATO şi organizaţiile 

internaţionale - IC 1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 

5 decembrie 2003; 

b) Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor 

Secrete de Stat nr. 149/2004 pentru aprobarea Procedurilor operaţionale standard pentru 

protecţia materialelor criptografice NATO, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 273 din 29 martie 2004. 

 

Articolul 2 

 

Instrucţiunile I.C.-1 cuprind procedurile şi regulile generale privind managementul, 

distribuţia şi utilizarea materialului criptografic NATO în România, definesc 

responsabilităţile structurilor şi personalului implicat în această activitate şi 

stabilesc standardele minime privind securitatea personalului, securitatea fizică şi 

securitatea criptografică ce trebuie implementate pentru asigurarea protecţiei şi 

controlului permanent al materialului criptografic NATO în România. 

 

Articolul 3 

 

Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat urmăreşte ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. 

p. Directorul general al Oficiului 

Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, 

Sorin Eugen Constantinescu 

Bucureşti, 18 aprilie 2006. 

Nr. 187. 
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