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1. Informaţii generale despre solicitant: 
Denumire solicitant:  ____________________________________________________________ 
Adresa: ______________________________________________________________________ 
2. Domeniile de activitate pentru care se solicita certificarea si pentru care se detin 

dovezi ale desfasurarii activitatilor (comenzi, contracte, etc): 

Nr. 
Crt. 

Domeniile/ Activitatile pentru care se solicita certificarea 

  

  

  

  

  

  

3. Coduri CAEN corespunzatoare activitatilor pentru care se solicita certificarea 
(conform certificatului de inregistrare al organizatiei) 
__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

4. Aveţi personal instruit în domeniul SMSI ?    
  DA             NU 
5. Persoane responsabile din partea clientului: 

Funcţia Nume si prenume Telefon  

Administrator /  Director :   

Reprezentantul Management /Responsabil 
securitate: 

  

Administrator de sistem:   

6. Precizati daca detineti sau ati detinut certificat pentru sistemul de management 
acordat de alt organism de certificare:  
 DA          NU 

Daca DA, care este organismul de certificare si perioada de valabilitate a certificatului  
________________________________________________________________________________________ 

7 . Precizati numarul de audituri interne si de analiza managementului efectuate in 
ultimul an:  
________________________________________________________________________________________ 

8. Precizati procesele de bază din domeniul de aplicare al SMSI: 
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________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

9. Care din aceste procese sunt informatizate/sprijinite prin aplicaţii suport (ERP, CRM, 
Document management, etc.) ? 
________________________________________________________________________________________ 

10. Numarul angajatilor ale caror activitati lucrative sunt legate de domeniul de activitate 
al Sistemului de Management al Securitatii Informatiei: ______ 

11. Numarul de administratori de retea : ________________ 
12. Numarul de servere folosite: _______________ 
13. Numarul de statii de lucru (PC-uri, laptopuri, etc.): ______________ 
14. Numarul de personal intern utilizat in dezvoltarea si intretinerea de aplicatii : _____ 
15. Informatii despre reteaua si tehnologia de codificare existente: 
 Conexiune externă/internet cu semnătură codificată/digitală  / cerințe PKI 
 Conexiune externă/internet cu folosirea de codificări incorporate in dispozitive 

standard şi fără semnătură digitală / cerințe PKI 
 Conexiune externă/internet fara: codificari/ semnatura digitala/ cerinte PKI 
 Nici una din cele de mai sus 
16. Precizati importanta privind conformitatea cu  legislatia specifica din domeniul 

Securitatii Informatiilor in organizatia Dvs.: 
 Lipsa conformităţii poate conduce la urmărirea în justiţie 
 Lipsa conformităţii conduce la  penalităţi financiare sau la pagube comerciale 

semnificative 
 Lipsa conformităţii conduce la  penalităţi financiare sau la pagube comerciale 

nesemnificative  
17. Tipuri relevante de informatii tranzactionate in retea de organizatia Dvs.: 
 Secrete de stat, informatii clasificate (informatii care pot pune in pericol securitatea 

nationala dar si a organizatiei, partenerilor, contractorilor, clientilor sai daca sunt 
divulgate, furate, distruse, etc) 
 Secrete de serviciu (informatii care pot pune in pericol afacerea organizatiei dar si a 

partenerilor, contractorilor, clientilor sai daca sunt divulgate, furate, distruse, etc) 
 Informatii publice sau cu un grad scazut de confidentialitate (informatii care pot pune 

in pericol  doar afacerea organizatiei daca sunt divulgate, furate, distruse, etc) 
18. Cum considerati riscurile (legate de protectia informatiilor) specifice sectorului in 

care activeaza organizatia Dvs. ? 
 Se aplică legi şi reglementări specifice sectorului 
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 Nu se aplică nicio lege sau reglementare specifică sectorului dar se aplică riscurile 
semnificative specifice sectorului 
 Nu se aplică nicio lege sau reglementare specifică sectorului si nici riscuri 

semnificative specifice sectorului nu exista 
19. Precizati filialele, sediile, etc. care se afla la alta adresa – (daca sunt diferite de 

sediul social) conform Certificatului constatator: 
(Locatia / Distanta de sediul central/ Activitatea desfasurata/ Nr. de salariati  ) 

____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

20. Comentarii solicitant: ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

21. Precizati limba utilizata pentru audit: _____________________________________________ 
22. Va rugam sa anexati la chestionar urmatoarele: 

a. Organigrama societatii 
b. Certificatul de Inregistrare la Registrul Comertului 
c. Anexele la Certificatul de Inregistrare la Registrul Comertului si paginile din 

certificatul Constatator din care sa rezulte activitatile solicitate pentru certificare si 
sucursalele / filialele / punctele de lucru in care se desfasoara activitatile din 
domeniile certificate 

d. Certificatul emis de un organism de certificare, aflat  încă în termen de valabilitate 
(numai pentru organizatiile solicitante de transfer de certificare) 

e. Copie dupa ultimul raport de audit emis de organismul de certificare, cu ocazia 
ultimei evaluari a sistemului de management certificat, inclusiv dovezi ale inchiderii 
neconformitatilor identificate (numai pentru organizatiile solicitante de transfer de 
certificare) 

f. Declaratia de aplicabilitate (la editia/revizia in vigoare). 
Administrator / Director General       
(Nume, prenume, semnatura, stampila) 

Data: _____________ 
 

INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE: 
Scopul chestionarului este de a obţine datele de identificare ale solicitantului şi ale sistemului 
solicitat pentru certificare. Informaţiile conţinute în acest chestionar sunt confidenţiale şi nu vor fi 
divulgate unei terţe părţi fără consimţământul solicitantului. 

             Chestionarul (completat, semnat si stampilat) se va returna la MRC. 
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