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MINISTRUL COMUNICATIILOR 9I SOCIETAIII ITrORMATIONALE

AvAnd in vedere Decretul Presedintelui RomAniei nr.925t2018 pentru incetarea unor functii si
numirea unor membri ai Guvernului Rominiei,

in temeiul art. 4 alineatul (1), punctul 65 gi art.6 alineatul (6) din Hotirirea Guvernului nr. 36t2017
privind organizarea gi func{ionarea Ministerului Comunica{iilor gi Societilii lnformalionale,cu
modificirile si completdrile ulterioare,

AvAnd in vedere prevederile Regulamentului (UE) NR. 910/2014 alParlamentului European 9i al
Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronici 9i serviciile de incredere pehtru
tranzacliile electronice pe piala interni 9i de abrogare a Directivei 1999/93/CE,

AvAnd in vedere prevederile OMCSI nr. 449 din 30 mai 2017 privind procedura de acordare,
suspendare gi retragere a statutului de prestator de servicii de incredere calificat in conformitate
cu Regulamentul (UE) nr. 91012014 al Parlamentului European gi al Consiliului din 23 iulie 2014,
cu completiri ulterioare,

ilEJIJ.l;,"ffJi:Tdi:.1"$if-f:J:ffi;:,',",:l',1,*ffiht'.?+;l?EpfJSFJi:ifitH[:
acorddrii statutului de "prestator de servicii de incredere calificat" pentru serviciul de incredere
creearea, verificarea 9i validarea semniturilor electronice calificate 9i furnizarea
certificatelor calificate aferente,

emite prezentul

ORDIN

Art. 1

incepAnd cu data comuniciriiprezentuluiordin, S.C. Centrulde Calcu! S.A., dobAndegte statutul
de "prestator de servicii de lncredere calificat" pentru serviciul de incredere creearea,
verificarea 9i validarea semniturilor electronice calificate si furnizarea certificatelor
calificate aferente.

Art.2
Statutul se acordi pe o perioadi de 2ant, pe perioada de valabilitate a raportuluide audit realizat
de citre organismul de evaluare a conformita{ii gi poate fi reinnoit pe baza procedurii previzute in
Ordinul ministrului comunicaliilor gi societilii informa[ionale nr. 44912017 privind procedura de
acordare, suspendare gi retragere a statutului de prestator de servicii de incredere calificat in
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910t2014 al Parlamentului European gi al Consiliului din
23 iulie 2014 cu completiri ulterioare.

Art.3
Prezentul ordin a fost eliberat in 2 (doui) exemplare originale, din care unul se transmite cdtre
S.C. Gentrul de Calcul S.A.
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