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EXPUNERE DE MOTIVE 
LA PROIECTUL DE  DECIZIE A PREŞEDINTELUI AUTORITĂŢII NAŢIONALE 

PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 
PRIVIND NORMELE METODOLOGICE DE AUTORIZARE A CENTRELOR DE 

DATE 
 

 
 

Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 345 din 22 mai 2007, stabileşte cadrul legal pentru 
gestiunea electronică a documentelor în ceea ce priveşte crearea, conservarea, 
consultarea şi utilizarea documentelor în formă electronică arhivate sau care 
urmează a fi arhivate într-o arhivă electronică.  

Controlul aplicării dispoziţiilor legii menţionate şi responsabilitatea elaborării 
reglementărilor secundare revin autorităţii de reglementare şi supraveghere 
specializate în domeniu, prevăzută la art. 25 din Legea nr. 455/2001 privind 
semnătura electronică. Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi 
Tehnologia Informaţiei exercită aceste atribuţii, în conformitate cu dispoziţiile art. 3 
alin. (3) pct. 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale 
pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 415/2007.  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2007, arhivele electronice sunt 
depozitate în centre de date supuse autorizării prealabile. Această autorizare vizează 
respectarea unor condiţii minimale referitoare la asigurarea integrităţii şi securităţii 
documentelor în formă electronică şi a spaţiului ocupat de echipamentele care 
găzduiesc arhivele electronice, precum şi de recuperarea informaţiei ca urmare a 
unor situaţii neprevăzute. 

Centrele de date utilizate de către administratorii de arhive electronice  
reprezintă depozitul în care sunt stocate toate documentele în formă electronică 
depuse spre păstrare de către beneficiari, fiind esenţială utilizarea de echipamente 
informatice adecvate şi facilităţi speciale care să asigure securitatea şi accesibilitatea  
informaţiilor păstrate. Centrele de date trebuie să asigure o infrastructură sigură 
pentru operaţiunile desfăşurate de către administratorii de arhive electronice, 
minimizând şansele apariţiei de incidente care ar putea provoca breşe de securitate 
sau întreruperea furnizării serviciului către public. Importanţa acestor aspecte în 
contextul arhivării electronice a documentelor impune necesitatea existenţei unui 
mecanism de autorizare a centrelor de date utilizate de către administratorii de 
arhive electronice şi a emiterii, în aplicarea Legii nr. 135/2007, a unei decizii care să 
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prevadă procedura de autorizare şi condiţiile minime care trebuie îndeplinite de către 
aceste centre de date. 

Proiectul de decizie privind normele metodologice de autorizare a centrelor de 
date stabileşte procedura şi condiţiile privind acordarea, suspendarea şi retragerea 
deciziei de autorizare a centrelor de date, emise de către ANRCTI, conţinutul, durata 
de valabilitate şi efectele suspendării sau retragerii deciziei de autorizare, precum şi 
cerinţele minime privitoare la asigurarea securităţii şi integrităţii datelor şi la 
disponibilitatea permanentă a serviciului care vor fi urmărite în cursul acestei 
proceduri. 

 
 

 
 
 


