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G U V E R N U L  R O M Â N I E I 

OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

O R D I N 

 

pentru aprobarea Procedurii naționale privind aprobarea produselor protejate TEMPEST  
  

În temeiul: 

 - art.1 alin.(4) lit.b) şi 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; 

- art.54 alin.(1) şi art.55 alin.(3) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, 

pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor 

de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, cu modificările ulterioare, 

 

DIRECTORUL GENERAL AL OFICIULUI REGISTRULUI NAŢIONAL  

AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

emite prezentul 

O R D I N: 

 Art.1 - Se aprobă Procedura națională privind aprobarea produselor protejate TEMPEST, 

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

 Art.2 – (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, în sisteme informatice și 

de comunicații care vehiculează informații naționale clasificate, vor putea fi utilizate: 

 a) produse protejate TEMPEST pentru care Oficiul Registrului Național al Informațiilor 

Secrete de Stat, denumit în continuare ORNISS, a emis certificate de conformitate, pe baza evaluării 

realizate de entitățile evaluatoare în domeniul TEMPEST acreditate în cadrul Autorităților 

Desemnate de Securitate; 

 b) produse pentru care producătorul cu capacități de evaluare TEMPEST acreditat de 

ORNISS a emis documente de conformitate care includ cel puțin următoarele elemente:  

  

București,  

Nr. 135/2020 

 

*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii. 
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 - date de identificare a producătorului; 

 - date de identificare a produselor, ca de exemplu: denumire produse, model, numere seriale, 

sigilii aplicate, configurația în care a fost realizată evaluarea; 

 - reglementarea în baza căreia a fost realizată evaluarea TEMPEST; 

- nivelul/ zona TEMPEST în care se încadrează produsele; 

- condiții în care se menține valabilitatea documentului de conformitate; 

-  data la care a fost realizată evaluarea; 

-  termenul de valabilitate a documentului de conformitate;  

 c) produse dezvoltate de entități producătoare cu capacități de evaluare TEMPEST acreditate 

la nivelul NATO/UE, pentru care acestea au emis certificatele/documentele de conformitate 

TEMPEST. 

 (2) În sistemele informatice și de comunicații care vehiculează informații NATO  sau UE 

clasificate pot fi utilizate produse protejate TEMPEST evaluate și certificate conform 

reglementărilor NATO, respectiv UE, fără a fi necesară evaluarea și certificarea acestor produse la 

nivel național. 

 Art.3 - Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat va duce la îndeplinire 

prevederile prezentului ordin.   

 Art.4 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

 

MARIUS PETRESCU 

 

 


