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Nesecret 

Având în vedere Decretul Preşedintelui României nr. 608/2017 pentru numirea Guvernului 
României; 

În temeiul art. 4 alineatul (1 ), punctul 65 şi art.6 alineatul (6) din Hotărârea Guvernului nr. 
36/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii 
Informaţionale; 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) NR. 910/2014 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru 
tranzacţiile electronice � piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999193/CE; 

Având în vedere prevederile OMCSI nr. 449 din 30 mai 2017 privind procedura de acordare, 
suspendare şi retragere a statutului de prestator de servicii de încredere calificat în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
23 iulie 2014, cu completări ulterioare. 

Având în vedere cererea depusă de catre S.C. CENTRUL DE CALCUL SA cu nr. 7360 din 
29.06.2017 şi înregistrată la Registratura MCSI cu nr. 2077 din 30.06.2017 şi referatul de 
aprobare nr. 918 din 29.09.2017/DGPSR, în vederea acordării statutului de "prestator de 
servicii de încredere calificat" pentru serviciul de încredere creearea, verificare, validare şi 
furnizarea mărcilor temporale electronice calificate, 

emite prezentul 

ORDIN 

Art.1 
Începând cu data comunicam prezentului ordin, S.C. CENTRUL DE CALCUL S.A., 
dobândeşte statutul de "prestator de servicii de încredere calificat'' pentru serviciul de 
încredere încredere creearea, verificare, validare şi furnizarea mărcilor temporale 
electronice calificate. 

Art. 2 
Statutul se acordă pe o perioadă de 2 ani, pe perioada de valabilitate a raportului de audit 
realizat de către organismul de evaluare a conformităţii şi poate fi reînnoit pe baza procedurii 
prevăzute în Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 449/2017 privind 
procedura de acordare, suspendare şi retragere a statutului de prestator de servicii de 
încredere calificat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 cu completări ulterioare. 

Art. 3 
Prezentul ordin a fost eliberat în 2(două) exemplare originale, din care unul se transmite către 
S.C.CENTRUL DE CALCUL S.A.
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