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ROMÂNIA 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 
 
 
 

ORDINUL 
ministrului afacerilor interne 

nr._____________din___________ 
pentru aprobarea Normelor de protecție a informațiilor clasificate 

 în domeniul activităților contractuale  
desfășurate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne 

 
 
 

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 182/2002 privind 
protecția informațiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, şi în 
aplicarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea 
Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor art. 178 – 182 şi art. 198 – 235 
din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete 
de serviciu și ale art. 10 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2016 
privind inființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale de Protecție Internă 
a Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
194/2017, 

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul 
afacerilor interne emite următorul  

 
ORDIN: 

 
Art. 1   Se aprobă Normele de protecţie a informaţiilor clasificate în domeniul 

activităților contractuale desfășurate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 
prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2 Prin informații clasificate se înţelege informații naționale clasificate 
secrete de stat și secrete de serviciu. 

Art. 3 Prevederile prezentului ordin se aplică instituțiilor/unităților/structurilor 
Ministerului Afacerilor Interne, denumite în continuare entităţi MAI, precum şi 
operatorilor economici care desfășoară ori solicită să desfășoare activități 
contractuale ce presupun accesul la informații clasificate ale Ministerului Afacerilor 
Interne.  
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Art. 4 Conducătorii entităţilor MAI, deținătoare de informații clasificate 
utilizate în cadrul activităților contractuale sunt responsabili pentru clasificarea şi 
definirea acelor componente ale contractelor ce presupun accesul la astfel de 
informații, în conformitate cu normele în vigoare, sens în care pot solicita sprijinul de 
specialitate al Direcției Generale de Protecție Internă. 

Art. 5 În cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Direcția Generală de Protecție 
Internă este structura responsabilă pentru îndrumarea și controlul aplicării normelor 
prevăzute la art. 1. 

Art. 6 Constatarea și aplicarea sancțiunilor contravenționale cu privire la 
nerespectarea normelor de protecție a informațiilor clasificate în domeniul 
activităților contractuale desfășurate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne se 
realizează de ofițeri anume desemnați din cadrul Direcției Generale de Protecție 
Internă. 

Art. 7 La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă: 
a) Capitolul VIII din Normele de aplicare a Standardelor naţionale de protecţie a 

informaţiilor clasificate şi a informaţiilor secrete de serviciu în unitățile Ministerului 
Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. S/353/2002, 
declasificat,  cu modificările şi completările ulterioare*; 

b) Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 74/2010 pentru aprobarea 
Normelor de protecție a informațiilor clasificate secret de serviciu în domeniul 
activităților contractuale desfășurate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 
publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 193 din 26 martie 2010. 

Art. 8  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

  
 
 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE 
 
 

Ion Marcel VELA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *Ordinul ministrului de interne nr.S/353/2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare 
a Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate şi a informaţiilor 
secrete de serviciu în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările 
ulterioare, declasificat, nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ 

DIRECTOR GENERAL (î) 
Comisar-șef de poliție 

 
Gabriel CRĂCIUN 

 
 


