
ORDIN nr. 486 din 21 noiembrie 2003 
privind aprobarea Instruc�iunilor pentru controlul �i protec�ia materialelor 

COMSEC NATO în statele nemembre NATO �i organiza�iile interna�ionale - IC 1 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 5 decembrie 2003 

 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) lit. b) �i g) �i ale art. 3 alin. (6) din Ordonan�a 

de urgent� 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� Instruc�iunile pentru controlul �i protec�ia materialelor COMSEC NATO 

în statele nemembre NATO �i organiza�iile interna�ionale - IC 1, prev�zute în anexa*) 
care face parte integrant� din prezentul ordin. 

    ART. 2 
Instruc�iunile prev�zute la art. 1 se refer� la procedurile �i procesele obligatorii 

pentru protec�ia, controlul �i mânuirea materialelor criptografice distribuite de c�tre 
NATO statelor nemembre NATO �i organiza�iilor interna�ionale �i stabilesc m�surile care 
trebuie luate pentru asigurarea securit��ii fizice �i criptografice a materialelor 
criptografice ale NATO. 

    ART. 3 
Instruc�iunile prev�zute la art. 1 vor fi folosite de c�tre Agen�ia pentru Distribuirea 

Materialului Criptografic (ADMC), administratorii (înlocuitorii administratorilor) CRIPTO ai 
conturilor COMSEC �i administratorii COMSEC ai sistemelor informatice �i de 
comunica�ii. Respectarea prevederilor acestor instruc�iuni este obligatorie pentru 
sistemele informatice �i de comunica�ii na�ionale, civile �i militare, care folosesc 
echipamente �i materiale criptografice NATO. 

    ART. 4 
Con�inutul instruc�iunilor prev�zute la art. 1 va fi revizuit periodic, în vederea 

armoniz�rii normelor na�ionale cu reglement�rile NATO referitoare la domeniul 
INFOSEC. 

    ART. 5 
Prezentul ordin se public� în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
    ART. 6 
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, 21 noiembrie 2003. 
    Nr. 486.  
 
--------------- 
    *) Anexa se comunic� unit��ilor �i institu�iilor de drept public �i privat îndrept��ite. 


