
Anexa nr.1  
la Normele de protecție a informațiilor clasificate în domeniul activităților contractuale desfășurate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne 

 
Neclasificat – Date cu caracter personal 

 

ATENŢIE: După completare, materialul conține date și informații nepublice, cu caracter personal și vor fi gestionate 
conform Regulamentului (UE) 2016/679 

Deţinerea sau diseminarea conținutului, în mod neautorizat, se pedepsește conform art. 304 Cod penal! 

CHESTIONAR 
de securitate industrială 

pentru acces la informaţii clasificate secrete de serviciu 
 
 
1. PERSOANĂ JURIDICĂ SOLICITANTĂ: 
 

Denumire completă:  

Nr. din Registrul Comerţului: 

Data ultimei actualizări la Registrul Comerţului: 

Denumiri anterioare (dacă este cazul): 

CUI: 

Stare Firmă: 

Adresa completă pentru sediul social: 

Str. nr. 

Sectorul/judeţul                                                                    Localitate 

Nr. telefon                                                                           Fax: 

E-mail: 

Adresă site Internet: 

Cod poştal: 

Adrese anterioare (dacă este cazul): 

Statut juridic: 
 

Forma de proprietate: 
 

Capitalul: 

Capitalul social: 

Capitalul subscris vărsat:  

Nr. acţiuni/părţi sociale:  Valoare acţiuni: 

Organigrama societăţii (se anexează la CHESTIONAR) 

Acţionari/asociaţi persoane fizice:  

Număr:  

1. Nume, prenume: 

Data şi locul naşterii: 

Nr. şi serie act de identitate: 

Adresa completă: 

Str.:  nr. 

Sectorul/judeţul:  Localitate: 

Nr. telefon:  Fax: 

      E-mail: 

Adresă site Internet:  

Cod poştal:  

Ţara:  

Procentul de acţiuni deţinut:                  % Începând cu anul:  



 

ATENŢIE: După completare, materialul conține date și informații nepublice, cu caracter personal și vor fi gestionate 
conform Regulamentului (UE) 2016/679 

Deţinerea sau diseminarea conținutului, în mod neautorizat, se pedepsește conform art. 304 Cod penal! 

(În cazul în care există mai mulţi acţionari persoane fizice, aceştia se pot prezenta în anexă, după 
prezentul model) 

Acţionari/asociaţi persoane juridice: 

1. 

2. 

3. 

Persoane juridice la care entitatea solicitantă este asociat / acţionar: 

Pentru fiecare persoană juridică se vor completa următoarele date: 

Denumirea:  

Adresa completă: 

Str.  nr. 

Sectorul/judeţul:  Localitate: 

Nr. telefon:  Fax: 

          E-mail: 

Adresă site Internet:  

Cod poştal:  

Ţara:  

Persoanele juridice la care persoane din consiliul de administraţie/director sunt asociate: 

1. Numele şi prenumele persoanei: 

CNP: 

Denumirea completă a firmei: 

Nr. din Registrul Comerţului: 

2.  

3. 

 
2. AVIZE/CERTIFICATE DE SECURITATE INDUSTRIALĂ OBŢINUTE ANTERIOR  
 

□  DA □ NU 

Numărul şi data avizului/certificatului de securitate industrială pentru obiectiv:  
 

Perioadă de valabilitate:  

Autoritatea emitentă:  

 
3. CONDUCEREA PERSOANEI JURIDICE ŞI STRUCTURA/FUNCŢIONARUL DE SECURITATE 
 

Director general:  

Nume şi prenume:  

CNP: 

Data numirii în funcţie:  

Pregătire profesională:  

Data naşterii:  Locul: Ţara:  

Firme la care este  □ asociat □ în conducere □ proprietar 
(denumire, adresă completă) a) 

                 b) 
                 c) 

Deţine autorizație de acces la informații clasificate pentru personal: □ Da □ Nu 

Clasa/nivelul de acces:  



 

ATENŢIE: După completare, materialul conține date și informații nepublice, cu caracter personal și vor fi gestionate 
conform Regulamentului (UE) 2016/679 

Deţinerea sau diseminarea conținutului, în mod neautorizat, se pedepsește conform art. 304 Cod penal! 

Director economic: 

Nume şi prenume: 

CNP:  

Data numirii în funcţie: 

Pregătire profesională:  

Data naşterii:  Locul: Ţara: 

Firme la care este  □ asociat □ în conducere □ proprietar 
(denumire, adresă completă) a) 

                 b) 
                                                                   c) 
 

Deţine autorizație de acces la informații clasificate pentru personal: □ Da □ Nu 

Nivelul de acces:  

Director tehnic/comercial: 

Nume şi prenume:  

CNP:  

Data numirii în funcţie: 

Pregătire profesională:  

Data naşterii:  Locul: Ţara:  

Firme la care este  □ asociat □ în conducere □ proprietar 
(denumire, adresă completă) a) 

                 b) 
                                                                   c) 
 

Deţine autorizație de acces la informații clasificate pentru personal: □ Da □ Nu 

Nivelul de acces:  

Membrii Consiliului de Administraţie: 

1. Nume şi prenume:  

CNP: 

Data numirii în funcţie: 

Pregătire profesională:  

Data naşterii:  Locul: Ţara: 

Firme la care este  □ asociat □ în conducere □ proprietar 
(denumire, adresă completă): a) 

                                                                    b) 
      c) 
 

Deţine certificat de securitate: □ Da □ Nu 

Nivelul de acces:  
 

2._____________________________________ 
 

3. _____________________________________ 

Structura/funcţionarul de securitate responsabil/ă din instituţia solicitantă: 

Nume şi prenume:  

CNP:  

Data numirii în funcţie:  

Pregătire profesională:  

Data naşterii:  Locul: Ţara:  

Firme la care este  □ asociat □ în conducere □ proprietar 
(denumire, adresă completă): a) 



 

ATENŢIE: După completare, materialul conține date și informații nepublice, cu caracter personal și vor fi gestionate 
conform Regulamentului (UE) 2016/679 

Deţinerea sau diseminarea conținutului, în mod neautorizat, se pedepsește conform art. 304 Cod penal! 

                                                                    b) 
                                                                    c) 
 

Deţine certificat de securitate: □ Da □ Nu 

 Nivelul de acces:  
(Datele de la această rubrică se vor completa de către toate persoanele din structura de securitate a companiei). 

 

 
4. SUCURSALE, FILIALE SAU PUNCTE DE LUCRU: 
 

Denumire completă: 

Denumiri anterioare (dacă este cazul): 

Str.  nr. 

Sectorul/judeţul:  Localitate: 

Nr. telefon:  Fax: 

          E-mail: 

Ţara:  

Forma de deținere a 
spațiului: 
 

□ proprietate 
Numărul actului și forma juridică 

□ altă formă 
De la (denumire, adresă completă, 
dată expirare) 
 

 
5. DATE DESPRE PROFILUL ŞI ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ 
 

Obiectul principal de activitate: 

Număr de angajaţi cu perioadă nedeterminată: 
 

Număr de angajaţi cu perioadă determinată: 
 

 
6. SCURT RAPORT PENTRU ULTIMII 3 ANI DE EXERCIŢIU FINANCIAR 
 

Cifra de afaceri:    

Total venituri:    

Total cheltuieli:    

Profit brut:    

Pierderi ( unde este cazul):    

Venituri din export:    

Trezoreria netă:    

Împrumuturi pe termen lung:    

Împrumuturi pe termen scurt:    

Datorii – TOTAL:    

 
 
 
 



 

ATENŢIE: După completare, materialul conține date și informații nepublice, cu caracter personal și vor fi gestionate 
conform Regulamentului (UE) 2016/679 

Deţinerea sau diseminarea conținutului, în mod neautorizat, se pedepsește conform art. 304 Cod penal! 

 
 
 
7. DATE REFERITOARE LA SISTEMUL DE PROTECŢIE A INFORMAŢIILOR CLASIFICATE 
 
7.1. PROTECŢIA INFORMAŢIILOR 

7.1.1 Măsuri de protecţie fizică a încăperilor sau  locurilor unde se păstrează sau se concentrează date 
şi informaţii clasificate ori activităţi cu caracter clasificat 

Zone administrative sau de securitate existente: □DA □NU 

□ Zonă administrativă 
□ Încăpere de securitate   
□ Zonă de securitate clasa I  
□ Zonă de securitate clasa a II-a 
 
Cuprinde: 

- perimetrul este clar definit şi protejat, având toate intrările şi ieşirile 
controlate: 

□DA □NU 

- este marcată zona cu specificarea restricţiei: □DA □NU 

- există control al sistemului de intrare, care să permită doar accesul 
persoanelor autorizate pentru intrarea în zonă: 

□DA □NU 

(Dacă DA, descrieţi sistemul(ele) de protecţie mecanică, electrică, electronică, informaţională, 
optică, acustică etc.) 

 
 
 
 

 

 

- sistemul de protecţie utilizat este format din: 

- perimetrul oferă posibilitatea de control a personalului şi/sau vehiculelor: □DA □NU 

- Există sisteme electronice de alarmare sau de supraveghere destinate 
protecţiei zonei administrative 

□DA □NU 

- Societatea deţine fişet metalic, destinat protecţiei informaţiilor clasificate □DA □NU 

- încăpere destinată numai protecţiei informaţiilor □DA □NU 

- încăpere destinată numai sistemului/subsistemului de calcul destinat 
preluării, prelucrării, stocării şi transmisiei datelor şi informaţiilor 
clasificate: 

□DA □NU 

- încăperile sunt prevăzute cu   

 pereţi antifonaţi: □DA □NU 

 uşi şi încuietori speciale: □DA □NU 

 podele şi tavane speciale pentru zone sensibile: □DA □NU 

- alte locuri unde se concentrează date şi informaţii sau se desfăşoară 
activităţi cu caracter clasificat 

□DA □NU 

 
- sunt utilizate: 

  



 

ATENŢIE: După completare, materialul conține date și informații nepublice, cu caracter personal și vor fi gestionate 
conform Regulamentului (UE) 2016/679 

Deţinerea sau diseminarea conținutului, în mod neautorizat, se pedepsește conform art. 304 Cod penal! 

 registre şi jurnale speciale pentru corespondenţă, evidenţă, transport etc.: □DA □NU 

 sigilii: □DA □NU 

 ecusoane de acces: □DA □NU 

 
 
7.1.2 Prezentarea sistemului/subsistemului informatic şi de telecomunicaţii destinat preluării, 
prelucrării, stocării şi transmisiei de date şi informaţii clasificate 
 
 

Acreditat ORNISS □DA □NU 

 

Perioada de valabilitate _____________________/ nivel____________________ 
  

Avizat DGPI pentru gestionare a informațiilor secrete de serviciu ale MAI 
□DA □NU 

 

Perioada de valabilitate ________________________                                                   

 
7.1.3 Măsuri procedurale de protecţie a informaţiilor  clasificate sau a activităţilor cu caracter 
confidenţial 
 
Aveţi elaborate proceduri privind: 

- clasificarea informaţiilor după niveluri de securitate: □DA □NU 

- accesul pentru personalul propriu: □DA □NU 

- accesul pentru personalul din afară, inclusiv străini şi 
reprezentanţi ai      mass-media: 

□DA □NU 

- multiplicarea, transportul şi circulaţia documentelor în interiorul 
şi în afara întreprinderii, atât în timpul cât şi în afara programului 
de lucru: 

□DA □NU 

- protecţia sistemului/subsistemului informatic şi de 
telecomunicaţii: 

□DA □NU 

- controlul intern, activitatea de analiză şi evaluare a modului în 
care se respectă prevederile legale în vigoare, din care să reiasă 
periodicitatea controalelor, cine le execută, documentele ce se 
întocmesc şi cum se valorifică, răspunderi şi sancţiuni: 

□DA □NU 

- instruirea personalului autorizat a avea acces: □DA □NU 

 
7.2. PROTECŢIA PERSONALULUI 
 
7.2.1 Lista persoanelor care au acces sau urmează să aibă acces la informaţii clasificate 

Nume, prenume Dată, loc naştere Profesie, 
funcţie 

Telefon Nivel de acces Observaţii* 

 
 

     

* se va înscrie ca menţiune dacă are/urmează să aibă acces şi orice alte observaţii considerate 
necesare 
 
7.2.2 Lista persoanelor autorizate să administreze sistemul/subsistemul informatic şi de 
telecomunicaţii, precum şi cei care lucrează în reţeaua Intranet cu acces la informaţii clasificate 

Nume, prenume Dată, loc naştere Profesie, 
funcţie 

Telefon Nivel de acces Observaţii* 

      



 

ATENŢIE: După completare, materialul conține date și informații nepublice, cu caracter personal și vor fi gestionate 
conform Regulamentului (UE) 2016/679 

Deţinerea sau diseminarea conținutului, în mod neautorizat, se pedepsește conform art. 304 Cod penal! 

 

* se va înscrie echipamentul pe care-l administrează sau faptul că are acces Intranet 
 
8. DATE CU PRIVIRE LA PROCESE PENALE SAU CONTRAVENŢII CA URMARE A ÎNCĂLCĂRII LEGILOR 
 

În ultimii 10 ani a fost declanşată împotriva întreprinderii dvs. o acţiune în justiţie care să se fi 
soldat printr-o decizie rămasă definitivă ? 

□DA □NU 

În caz de răspuns afirmativ precizaţi când, de ce, denumirea tribunalului, sentinţa, pedeapsa şi 
perioada de executare: 

În ultimii 5 ani întreprinderea pe care o conduceţi a fost sancţionată ca urmare a încălcării legii ? 

□DA □NU 

În caz de răspuns afirmativ arătaţi când, cum, de ce, autoritatea care a constatat fapta şi 
cuantumul amenzii: 

Orice schimbare referitoare la datele cuprinse în chestionar se transmite imediat sub formă de 
completare la chestionar. 

Funcţia, numele, prenumele şi semnătura__________________________ 

Conducătorului unităţii solicitante________________________________ 

Ştampila unităţii solicitante_____________________________________ 

Localitatea şi data completării chestionarului_______________________ 

ANGAJAMENT 
 
 
 

Subsemnatul(a) ____________________________ (numele și prenumele) în calitate de 
______________ (funcţia) al _________________ (denumirea completă a obiectivului industrial) cu 
sediul în _______________________________________________(adresa completă) certific pe 
proprie răspundere că informaţiile declarate în prezentul chestionar sunt exacte. 

          Declar că personalul angajat care are/va avea acces la informaţii clasificate a luat la 
cunoştinţă despre prevederile legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate şi mă angajez 
să asigur  respectarea normelor de securitate aplicabile. 

Am cunoştinţă de faptul că dacă, prin imprudenţa şi/sau neglijenţa noastră, o informaţie 
clasificată, indiferent de suportul acesteia, al cărei depozitar suntem a fost distrusă, deturnată, 
sustrasă, reprodusă sau adusă la cunoştinţa unei persoane neautorizate, vom suporta consecinţele 
potrivit legislaţiei în vigoare. 
 
 
 
 Data _____________                          Semnătura ____________ 
 
 
 



 

ATENŢIE: După completare, materialul conține date și informații nepublice, cu caracter personal și vor fi gestionate 
conform Regulamentului (UE) 2016/679 

Deţinerea sau diseminarea conținutului, în mod neautorizat, se pedepsește conform art. 304 Cod penal! 

 


