Nesecret

DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA ACREDIT RII
ADMINISTRATOR DE ARHIVĂ ELECTRONICĂ
1. Notificarea - se face conform Anexei nr. 2 din OMCSI 493/15.06.2009. Solicitantul care a
realizat notificarea, în termenul şi în condiţiile prev zute de OMCSI nr. 493/2009, dobândeşte
calitatea de administrator de la data indicat în formularul - tip al notific rii ca fiind data
estimativ a începerii activit ţii, îns nu mai devreme de 30 de zile de la data realiz rii
notific rii în condiţiile Art. 5 alin. (2) sau (3), dup caz din OMCSI nr. 493/2009.
2. Atest ri pentru persoana fizic sau pentru angajatul / angajaţii persoanei juridice care
intenţioneaz s devin administrator ori al persoanei juridice subcontractate în acest scop
(atest rile pot fi deţinute cumulativ de mai mulţi angajaţi ai persoanei juridice):
 diplom de absolvent de studii superioare în domeniul tehnologiei informaţiei;
 calific ri / atest ri care s certifice cunoaşterea standardelor ISO/IEC 27001 sau a
standardelor echivalente şi a versiunilor ulterioare ale acestora;
 certific ri / atest ri în domeniul administr rii bazelor de date şi a sistemelor de operare;
 calific ri / atest ri în domeniul arhivistic;
3. Documente din care rezult c sistemul de administrare a arhivei electronice îndeplineşte
urm toarele cerinţe funcţionale:
a) asigur mijloacele de control şi de securitate a documentelor şi a bazei de date;
b) menţine integritatea intern , funcţionarea şi coerenţa sistemului şi a bazei de date;
c) asigur conservarea pe termen nelimitat a documentelor cu caracter permanent şi
eliminarea definitiv a celor cu termen de p strare expirat, potrivit nomenclatorului arhivistic,
cu excepţia situaţiilor prev zute de lege;
d) asigur procesele de introducere a documentelor în sistemul de administrare;
e) asigur funcţia de c utare a documentelor;
f) asigur accesul la documentele stocate în arhiv , cu respectarea regimului de acces
stabilit, precum şi prezentarea indiferent de form (afişare, printare etc.) a documentelor;
g) asigur funcţiile de administrare şi ştergere a documentelor, garantându-se controlul
operaţiunilor, în vederea înl tur rii riscului accesului neautorizat la documente şi al distrugerii
necorespunz toare de documente;
4. Datele de identificare a centrului de date autorizat care g zduieşte arhiva electronic ;
5. Politica şi procedurile referitoare la securitatea şi conservarea datelor, inclusiv politica de
protecţie a datelor cu caracter personal;
6. Copie legalizat de pe înscrisul doveditor al calit ţii de operator de date cu caracter personal,
eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu
modific rile şi complet rile ulterioare.
7. Modalitate asiguratorie pentru acoperirea prejudiciilor pe care le-ar putea cauza cu prilejul
desf şur rii activit ţii, (se va preciza una dintre urm toarele variante) *):
|_| o scrisoare de garanţie bancar în valoare de ..... (cel puţin 300.000 euro) din partea .......
(instituţia financiar bancar );
|_| o poliţ de asigurare în valoare de ............ (cel puţin 300.000 euro) la ............. (societatea de
asigurare).

NOTA: Intocmirea documentației se face cu respectarea OMCSI nr. 493/2009, Legii arhivarii
electronice nr. 135/2007 si a standardelor din seria ISO 27001 sau a standardelor
echivalente şi/sau versiunilor ulterioare ale acestora.

