GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații
secrete de stat, din domeniul de activitate al Serviciului de Telecomunicații
Speciale

În temeiul art. 108 din Constituția României, ale alin. (2) al art. 22 din Legea
nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările
ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1. - Se aprobă ”Lista cuprinzând categoriile de informații secrete de stat,
din domeniul de activitate al Serviciului de Telecomunicații Speciale” cuprinsă în
Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului
nr. S.1249/2002 pentru aprobarea "Listei categoriilor de informații clasificate secrete
de stat din domeniul de activitate al Serviciului de Telecomunicații Speciale",
nepublicată, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

București
Nr

Anexă la H.G.
nr. ...........din...........2019

LISTA
categoriilor de informaţii clasificate SECRETE DE STAT
din domeniul de activitate al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

A. Informaţiile, datele şi documentele strict secret de importanţă deosebită
sunt cele care se referă la:
1. Cifrul de stat.
2. Sisteme/echipamente informatice şi de comunicaţii care stochează,
procesează sau transmit informaţii clasificate strict secret de importanţă deosebită.
3. Strategii și planuri privind întrebuinţarea forţelor şi mijloacelor STS pe
timpul stării de urgenţă, de asediu, la mobilizare sau război.
B. Informaţiile, datele şi documentele strict secrete sunt cele care se referă
la:
1. Activitatea oficială de cifru și alte elemente criptografice.
2. Ridicarea graduală a capacităţii operative de luptă, intervenţie și
întrebuinţarea operativă a forţelor şi mijloacelor STS pe timpul stării de urgenţă, de
asediu, la mobilizare sau război.
3. Organizarea și desfăşurarea mobilizării Serviciului de Telecomunicaţii
Speciale.
4. Asigurarea serviciilor sau rețelelor de telecomunicații speciale pe
timpul evacuărilor (dislocărilor) structurilor componente ale sistemului național de
apărare, ordine publică și securitate națională sau ale altor autorități și instituții
publice, pe timpul trecerii de la starea de pace la starea de război.
5. Protecția informativă a activității și personalului STS.
6. Sisteme/echipamente informatice şi de comunicaţii care stochează,
procesează sau transmit informaţii clasificate strict secret.
7. Organizarea şi funcţionarea serviciilor și reţelelor de telecomunicaţii
speciale și de cooperare.
8. Cooperarea cu instituţii din cadrul sistemului național de apărare,
ordine publică și securitate națională.
9. Realizarea de obiective/proiecte de investiții și alte achiziții clasificate
strict secret.

C. Informaţiile, datele şi documentele secrete sunt cele care se referă la:
1. Ridicarea graduală a capacităţii operative de luptă, intervenţie și
întrebuinţarea operativă a forţelor şi mijloacelor STS pe timpul stării de urgenţă, de
asediu, la mobilizare sau război, la nivel de unitate.
2. Structura organizatorică în detaliu, evidența de personal și înzestrarea
unităților STS la pace și la război, necesarul, existentul, deficitul și completarea cu
resurse materiale la nivelul STS.
3. Configuraţia în detaliu, la nivel național, a infrastructurilor de
comunicații și tehnologia informației şi a sistemelor de protecţie asociate reţelelor
speciale, de cooperare şi a celor destinate structurilor componente ale sistemului
național de apărare, ordine publică și securitate națională, autorităților și instituțiilor
publice.
4. Configurația în detaliu a dispozitivelor temporare de telecomunicații
speciale destinate misiunilor de importanță deosebită în țară și în străinătate.
5. Modul de acțiune al STS în situații de alertă teroristă.
6. Protecţia informaţiilor clasificate.
7. Studii și proiecte referitoare la sistemele sau produsele de securitate
asociate serviciilor și rețelelor speciale și de cooperare.
8. Organizarea sistemelor de protecţie şi apărare a obiectivelor,
sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru activitatea STS.
9. Sisteme/echipamente informatice şi de comunicaţii care stochează,
procesează sau transmit informaţii clasificate secret.
10. Activități din domeniul securităţii comunicațiilor și a serviciilor de
tehnologia informației.
11. Protecția infrastructurilor critice.
12. Planurile operaționale ce conțin elemente de ansamblu privind
pregătirea și întrebuințarea resurselor umane și materialele, evacuarea arhivei și
conducerea efectivelor STS, în situații de urgență, de criză și la război, precum și
bugetul de cheltuieli pentru primul an de război.
13. Organizarea şi funcţionarea STS.
14. Organizarea şi funcţionarea serviciilor și reţelelor de telecomunicaţii
speciale și de cooperare.
15. Cadrul normativ de organizare, mobilizare, operaţii şi planificare a
înzestrării.
16. Realizarea de obiective/proiecte de investiții și alte achiziții clasificate
secret.
17. Cooperarea cu instituții din sistemul național de apărare, ordine
publică și securitate națională, cu alte ministere, autorități sau instituții publice.
18. Cooperarea cu instituții cu atribuții similare din străinătate, în baza
aprobării CSAȚ.

