
ORDIN nr. 149 din 18 aprilie 2005 
pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea Planului pentru continuarea 

activit��ii în situa�ii de urgen�� pentru sisteme informatice �i de comunica�ii (SIC) 
care vehiculeaz� informa�ii clasificate - DS 7 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 6 mai 2005 
 
 

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) lit. b) �i ale art. 3 alin. (6) din Ordonan�a de 
urgen�� a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea �i func�ionarea Oficiului 
Registrului Na�ional al Informa�iilor Secrete de Stat, aprobat� prin Legea nr. 101/2003, 

 
directorul general al Oficiului Registrului Na�ional al Informa�iilor Secrete de Stat 

emite prezentul ordin. 
 
    ART. 1 
Se aprob� Metodologia privind elaborarea Planului pentru continuarea activit��ii în 

situa�ii de urgen�� pentru sisteme informatice �i de comunica�ii (SIC) care vehiculeaz� 
informa�ii clasificate - DS 7, prev�zut� în anexa*) care face parte integrant� din prezentul 
ordin. 

    ART. 2 
Metodologia prev�zut� la art. 1 este elaborat� în concordan�� cu cerin�ele politicii 

na�ionale de securitate �i cu directivele Oficiului Registrului Na�ional al Informa�iilor 
Secrete de Stat (ORNISS) privind domeniul INFOSEC �i poate fi folosit� de persoanele 
juridice de drept public �i privat care au în administrare SIC, care stocheaz�, proceseaz� 
sau transmit informa�ii clasificate, de structurile/func�ionarii de securitate, managerii de 
proiect, autorit��ile opera�ionale ale SIC (AOSIC), autorit��ile de evaluare �i certificare 
autorizate de c�tre ORNISS, Agen�ia de Acreditare de Securitate (AAS), precum �i de 
c�tre coordonatorul responsabil cu elaborarea �i aplicarea Planului pentru continuarea 
activit��ii în situa�ii de urgen��. 

    ART. 3 
Con�inutul metodologiei prev�zute la art. 1 va fi revizuit periodic în vederea 

armoniz�rii normelor na�ionale cu reglement�rile NATO, ale Uniunii Europene �i ale 
statelor cu care România are acorduri sau aranjamente de securitate referitoare la 
domeniul INFOSEC. 

    ART. 4 
Oficiul Registrului Na�ional al Informa�iilor Secrete de Stat urm�re�te ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. 
 

 
Directorul general al Oficiului Registrului 
Na�ional al Informa�iilor Secrete de Stat, 

 
Marius Petrescu 
secretar de stat 

 
 
    Bucure�ti, 18 aprilie 2005. 
    Nr. 149. 
    ---------- 
    *) Anexa se comunic� persoanelor juridice de drept public �i privat îndrept��ite. 
                               
 


