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 Secret de serviciu 
(dup� completare) 

(SE COMPLETEAZ� NUMAI PENTRU ELIBERAREA  
CERTIFICATULUI DE SECURITATE INDUSTRIAL�  
DE NIVEL ”SECRET”) 
 
 
 

C H E S T I O N A R 
de securitate industrial�  

 
 
Autorizare pentru nivelul de securitate: 
 
� SECRET 

 
1. AGENTUL ECONOMIC SOLICITANT 

 
Denumirea complet�: 

Nr. din Registrul Comer�ului: 
Data ultimei actualiz�ri la Registrul Comer�ului: 
Denumiri anterioare (dac� este cazul): 

Cod fiscal:                                   Cod SIRUES: 
Stare Firm�: 
Adresa complet� pentru sediul social: 
Str. ………………………………………………………………………………………..nr. …………. 
Sectorul/jude�ul ……………………………. localitatea ……………………………………………….. 
Nr. telefon ………………………………….. fax: …………………………………………………….. 
Telex ………………………… e-mail ….….………………………………………………………….. 
Adres� site Internet …………………………………………………………………………………….. 
Cod po�tal (C�su�a po�tal�, dac� este cazul): ………………………………………………………….. 
Adrese anterioare (dac� este cazul): 

Statutul juridic: 

Forma de proprietate: 
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Capitalul: 
Capitalul social: ……………………………………………………………………………………. 
Data ultimei modific�ri a capitalului social: ………………………………………………………. 
Capitalul subscris v�rsat: ………………………………………………………………………….. 
Capital disponibil: …………………………………………………………………………………. 
Nr. ac�iuni: ………………… Valoare unei ac�iuni/p�r�i sociale: ………………………………… 
Ac�iune nominativ�. Exist�?                      �   Da                �   Nu 
Autoritatea/persoana care o de�ine: ……………………………………………………………….. 
Adresa site Internet: ………………………………………………………………… 
Cre�tere preconizat�: ……………………………………. la data de: ………………… 
Organigrama societ��ii (se ata�eaz� la chestionar) 

Ac�ionari persoane fizice ( care de�in peste 5 % din capitalul social) : 
Num�r: ………………… 
1. Nume, prenume: ………………………………………………………………………………. 
Data �i locul na�terii: ……………………………………………………………………………… 
Nr. �i seria actului de identitate:…………………………………………………………. 
Adresa complet�: 
Str.: ……………………………………………………………………….. nr.: …………………. 
Sectorul/jude�ul: ……………………… localitatea: ……………………………………………… 
Nr. telefon: …………………………….… fax: …………………………………….……………. 
Telex: ……………………….… e-mail: …………………………….……………………………. 
Adres� site Internet: ……………………………………………………………………………. 
Cod po�tal (C�su�a po�tal�, dac� este cazul): ……………………………………………………… 
�ara: ………………………………………………………………………………………………... 
Procentul de ac�iuni/p�r�i sociale de�inut: _____ % începând cu anul: …………………… 
(În cazul în care sunt mai mul�i, se pot prezenta în anex�, dup� prezentul model) 

Ac�ionari persoane juridice: 
……………………………………… 
……………………………………… 
Agen�i economici la care firma solicitant� este ac�ionar: 
Num�rul de agen�i economici: …………………………………………………………………… 

 
Ce reprezint� pentru dvs.? 

� Furnizor 
� Client 
� Altceva 

Procentul de ac�iuni/p�r�i sociale de�inut: _____ % începând cu anul: …………………… 
Firmele la care persoane din consiliul de administra�ie sunt asociate: 

1. Numele �i prenumele persoanei: 
Denumirea complet� a firmei: 
Nr. din Registrul Comer�ului: 

 
2. AUTORIZAREA DEJA OB�INUT� 

 
Autoriza�ie:     �   Da                �   Nu 
Num�rul �i seria autoriza�iei de securitate: 
……………………………………………………………… 
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Valabil� de la:……………………………….. la ……………………………………………………….. 
 
Autoritatea emitent�: …………………………………………………………………………………….. 

 
 

3. CONDUCEREA ÎNTREPRINDERII �I FUNC�IONARUL/ 
STRUCTURA DE SECURITATE RESPONSABIL/RESPONSABIL� 

 
Director general:  

Nume �i prenume: ………………………………………………………………………………….. 
Prenumele tat�lui: ………………………………………………………………………………….. 
Data numirii în func�ie: ……………………………………………………………………………. 
Preg�tire profesional�: …………………………………………………………………………….. 
Data na�terii: ………………………locul:….…………..………………�ara: ………………….. 
Firme la care este � ac�ionar, � în conducere, � proprietar 
(denumire, adres� complet�) 

Director economic: 
Nume �i prenume: ………………………………………………………………………………….. 
Prenumele tat�lui: ………………………………………………………………………………….. 
Data numirii în func�ie: ………………………………….……………………………………….... 
Preg�tire profesional�: …………………………………………………………………………….. 
Data na�terii: ………………………locul:….………………………�ara: ………………………… 
Firme la care este � ac�ionar, � în conducere, � proprietar 
(denumire, adres� complet�) 

Director �tiin�ific/tehnic/comercial: 
Nume �i prenume: ………………………………………………………………………………… 
Prenumele tat�lui: ………………………………………………………………………………… 
Data numirii în func�ia: …………………………………………………………………………… 
Preg�tire profesional�: ……………………………………………………………………………. 
Data na�terii: …………………locul:….……………………….…�ara: …………………………. 
Firme la care este � ac�ionar, � în conducere, � proprietar 
(denumire, adres� complet�) 

Membrii Consiliului de Administra�ie: 
1. Nume �i prenume: ……………………………………………………………………….……… 
Prenumele tat�lui: …………………………………………………………………………………. 
Data numirii în func�ie: ………………………………….………………………………………… 
Preg�tire profesional�: …………………………………………………………………………….. 
Data na�terii: ………………………locul:………….…………………�ara: …………….………. 
Firme la care este � ac�ionar, � în conducere, � proprietar 
(denumire, adres� complet�):  a) 

 b) 
c)…… 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
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Func�ionarul / Structura de securitate responsabil/responsabil� cu protec�ia informa�iilor 
clasificate din institu�ia solicitant�: 

Nume �i prenume: …………………………………………………………………………………. 
Prenumele tat�lui: …………………………………………………………………………………. 
Func�ia: ……………………………………………………………………………………………. 
Preg�tire profesional�: ……………………………………………………………………………. 
Data na�terii: …………………locul:….……………………………�ara: …………….……….. 
Firme la care este � ac�ionar, � în conducere, � proprietar 
(denumire, adres� complet�) 

(Datele de la aceast� rubric� se vor completa de c�tre toate persoanele din structura de securitate a 
agentului economic) 

 
 

4. DATE DESPRE PROFILUL �I ACTIVITATEA DESF��URAT� 
 
Obiectul(ele) principal(e) de activitate: 

Num�r de angaja�i permanen�i: 

Întreprinderea dvs. este distribuitorul autorizat al altor agen�i economici? (situa�ia în ultimii 5 
ani): 

�  Da          �   Nu 
Numele �i adresa complet� (dac� este cazul): 
 
 

M�rci înregistrate 
Nume �i descriere (ce reprezint�) 

C�rui tip de clien�i se adreseaz� activitatea/serviciile/produsele dvs.?  
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5. BONITATE �I GARAN�II BANCARE 
 

B�nci cu care lucra�i (se vor completa urm�toarele informa�ii pentru fiecare banc�): 
Denumire: ………………………………………………………………………………………… 
Adres� complet�:  
   Str.:…………………………………………………………………………… nr.. ……………. 
   Sectorul/jude�ul: …………………… localitatea: ………..……………………………………… 
  Nr. telefon: ……………………………… fax: …………………………………………………. 
  Telex: ………………………………… e-mail: ……….……………………………………….. 
  Adres� site Internet: ……………………………………………………………….……………. 
Num�r cont: ………………………………………………………………………………………. 
Data deschiderii contului: ………………………………………………………………. 
Creditul este: �  garantat   �  negarantat 
M�rimea creditului : ………………………………………………………………………. 

 
 Mijloace de plat� la cump�rare: 

� acreditiv     � ordin de plat�    � transfer bancar    � condi�ii speciale 
� Altele:……………. 

Exist� reclama�ii împotriva firmei pentru pl��ile cu furnizorii sau clien�ii? 
�    Da       �    Nu 

Dac� DA: 
Num�rul reclama�iilor: 
Data înregistr�rii: 
……………………………… 
………………………………. 
 
Pentru suma de (valoarea fiec�rei pl��i contestate): 
Reclama�ia a fost rezolvat�:                   �   Da       �    Nu 
Alte comentarii legate de aceasta: 
 
 
 
 
 
 

6. SCURT RAPORT FINANCIAR PENTRU ULTIMII 3 ANI DE EXERCI�IU FINANCIAR 
 
Sfâr�it perioad� financiar�:    
Active fixe – TOTAL:    
Conturi în lei:    
Conturi în valut�:    
Crean�e:    
Stocuri:    
Active circulante – TOTAL:    
Capital social:    
Capital v�rsat:    
Împrumuturi pe termen lung:    
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Împrumuturi pe termen scurt:    
Furnizori �i conturi asimilate:    
Datorii – TOTAL:    
Total pasiv:    
Cifra de afaceri:    
Total venituri:    
Total cheltuieli:    
Profit brut:    
Pierderi (unde este cazul):    
Venituri din export    
Trezorerie net�:    
 
7. INFORMA�II DE SECURITATE 

 
DA NU  

Considera�i c� firma dumneavoastr� a atras aten�ia unui serviciu de 
informa�ii sau de securitate str�in?   

  

 
Au existat cazuri când au fost solicitate informa�ii cu caracter sensibil în 
afara atribu�iilor de serviciu? 

  

 
 

 

  

Întreprinderea sau vreunul dintre angaja�i a fost implicat(�) în activit��i de: 
- spionaj 
- terorism 
- sabotaj?   

A�i avut vreodat� angaja�i care au sprijinit sau au fost implica�i în una 
dintre activit��ile de mai sus? 

  

Ave�i cuno�tin�� de orice alte împrejur�ri, condi�ii (factori de risc), 
nedeclarate în r�spunsurile precedente, care au putut influen�a activitatea 
dvs. sau a personalului din subordine, cum ar fi: obi�nuin�a utiliz�rii unor 
substan�e psihotrope, dependen�a de alcool, dificult��i financiare deosebite? 

  

 
8. DATE REFERITOARE LA SISTEMUL DE PROTEC�IE A INFORMA�IILOR SECRETE 
DE STAT 
 
8.1. PROTEC�IA INFORMA�IILOR 
 
8.1.1. LOCUL/LOCURILE UNDE SE CONCENTREAZ� DATE �I INFORMA�II SECRETE DE STAT 
 DA NU 
- înc�pere destinat� numai protec�iei informa�iilor:   
- înc�pere destinat� numai sistemului/subsistemului de calcul destinat prelu�rii, 
prelucr�rii, stoc�rii �i transmisiei datelor �i informa�iilor secrete de stat 

  

 
 

 

  

- înc�perile sunt prev�zute cu: 
- pere�i antifona�i: 
- u�i �i încuietori speciale: 
- podele �i tavane speciale pentru zone sensibile:   

- alte locuri unde se concentreaz� date �i informa�ii sau se desf��oar� activit��i cu 
caracter secret de stat: 

  



 7 

În leg�tur� cu acestea se vor face preciz�ri privind pozi�ia fa�� de punctul de acces �i control, 
împrejurimi, garan�iile ce le prezint� în asigurarea protec�iei datelor �i informa�iilor ori activit��ilor 
secrete de stat: 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………
…. 
8.1.2. M�SURI DE PROTEC�IE FIZIC� A ÎNC�PERILOR SAU LOCURILOR UNDE SE P�STREAZ� SAU SE 
CONCENTREAZ� DATE �I INFORMA�II SECRETE DE STAT ORI ACTIVIT��I CU CARACTER SECRET DE 
STAT 
 DA NU 
Zone de securitate existente: 
♦ Zon� de securitate clasa a II-a (pentru gestionarea informa�iilor pân� la nivel SECRET, cu 

acces neautorizat conform prevederilor interne, cu escort� sau prin controale specifice) 
- perimetrul este clar definit �i protejat, având toate intr�rile �i ie�irile 
controlate 

  

- accesul persoanelor autorizate este permis conform prevederilor interne, cu 
escort� sau prin controale specifice 

  

♦ Zon� administrativ� (pentru manipularea �i depozitarea informa�iilor SECRETE DE SERVICIU 
- perimetrul ofer� posibilitatea de control a personalului �i/sau vehiculelor:   
- sunt utilizate: 

� registre �i jurnale speciale pentru coresponden��, eviden��, 
transport etc. 

  

� mape speciale de p�strare   
� sigilii   
� fi�e de predare-primire   
� ecusoane de acces   
� mobil� de birou adecvat� zonei administrative   

8.1.3. PREZENTAREA SISTEMULUI/SUBSISTEMULUI INFORMATIC �I DE TELECOMUNICA�II DESTINAT 
PRELU�RII, PRELUCR�RII, STOC�RII �I TRANSMISIEI DE DATE �I INFORMA�II SECRETE DE STAT  
Echipament de comunica�ie �i de birotic� existent (telefoane, fax, telex, xerox): 

- în zona de securitate clasa I 

- în zona de securitate clasa II 

Echipament informatic: 
- ave�i acces la Internet   
- este utilizat un sistem de securizare   

� pe server-ul principal:   
� la nivel de utilizator:   

8.1.4. M�SURI PROCEDURALE DE PROTEC�IE A INFORMA�IILOR CLASIFICATE SAU A ACTIVIT��ILOR 
CU CARACTER SECRET DE STAT 
Ave�i elaborate proceduri privind: 

- clasificarea informa�iilor dup� niveluri de securitate   
- accesul pentru personalul propriu   
- accesul pentru personalul din afar�, inclusiv str�ini �i reprezentan�i ai 
mass-media 

  

- multiplicarea, transportul �i circula�ia documentelor în interiorul �i în   
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afara întreprinderii, atât în timpul cât �i în afara programului de lucru 
- protec�ia sistemului/subsistemului informatic �i de telecomunica�ii   
- controlul intern, activitatea de analiz� �i evaluare a modului în care se 
respect� prevederile legale în vigoare, din care s� reias� periodicitatea 
controalelor, cine le execut�, documentele ce se întocmesc �i cum se 
valorific�, r�spunderi �i sanc�iuni 

  

- instruirea personalului instrui a avea acces   
 
8.2. PROTEC�IA PERSONALULUI 
 
LISTA PERSOANELOR CARE AU ACCES SAU URMEAZ� S� AIB� ACCES LA INFORMA�II SECRETE DE 
STAT 
NR. 
CRT. 

NUME, PRENUME PRENUME 
P�RIN�I 

DAT�, LOC 
NA�TERE 

PROFESIE, 
FUNC�IE 

DOMICILIU, 
TELEFON 

NIVEL DE 
ACCES 

OBSERVA�II**) 

        
        
**) Se va înscrie ca men�iune dac� are/urmeaz� s� aib� acces �i orice alte observa�ii considerate 
necesare 
 
9. DATE CU PRIVIRE LA PROCESE PENALE SAU CONTRAVEN�II CA URMARE A 
ÎNC�LC�RII LEGILOR 
 
 DA NU 
În ultimii 10 ani a fost declan�at� împotriva întreprinderii dvs. o ac�iune în 
justi�ie? 

  

În caz de r�spuns afirmativ preciza�i când, de ce, denumirea instan�ei judec�tore�ti, sentin�a, pedeapsa 
�i perioada de executare. 

În ultimii 5 ani întreprinderea pe care o conduce�i a fost acuzat� de 
înc�lcarea legi? 

  

În caz de r�spuns afirmativ ar�ta�i când, cum, de ce, autoritatea care a constatat fapta �i cuantumul 
amenzii. 

Orice schimbare referitoare la datele cuprinse în chestionar se transmite imediat sub form� de 
completare la chestionar. 
     Func�ia, numele, prenumele �i semn�tura 
     conduc�torului unit��ii solicitante……………………………. 
     �tampila unit��ii solicitante…………………………………… 
     Localitatea �i data complet�rii chestionarului 

……………………………………………… 
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ANGAJAMENT 
 
 
 

Subsemnatul(a):………………………………………………………… 
(numele, ini�iala tat�lui, prenumele - cu majuscule) 

în calitate de ………………… al ………………………………………………… 
(func�ia)   (denumirea complet� a institu�iei/agentului economic) 

cu sediul în ………………………………………………………………… 
(adresa complet�) 

certific pe propria-mi r�spundere c� informa�iile declarate, în prezentul formular sunt 

exacte. 

Declar c� personalul angajat care are / va avea acces la informa�ii secrete de stat a 

luat la cuno�tin�� de prevederile legale referitoare la protec�ia informa�iilor secrete de 

stat �i m� angajez c� le voi respecta. 

Am cuno�tin�� de faptul c� dac�, prin impruden�a �i/sau neglijen�a noastr�, o 

informa�ie, un procedeu sau un fi�ier al c�rui depozitar suntem �i care are un nivel de 

clasificare va fi distrus, deturnat, sustras, reprodus sau adus la cuno�tin�a fie a 

publicului, fie a unei persoane neautorizate, cei vinova�i vor suporta consecin�ele potrivit 

legisla�iei în vigoare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Data ……………………                                        Semn�tura …………… 


