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Domnul Alex Costache, jurnalist G4media.ro 

 

 

Cu privire la informațiile solicitate, vă comunicăm următoarele: 

 

 

În baza prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, Direcția generală de informații 

a apărării coordonează și controlează, la nivelul Ministerului Apărării Naționale, activitățile 

referitoare la protecția informațiilor clasificate naționale, NATO și UE. 

În baza art. 56 alin. (3) din Legea nr. 304 din 28 iunie 2004 privind organizarea judiciară, 

instanțele militare au statut de unitate militară, cu indicativ propriu. 

În conformitate cu adresa nr. 22634 din 27.04.2020 a Consiliului superior al magistraturii 

și a Hotărârii Comisiei nr. 1 – comună, legislație și cooperare internațională, „atribuțiile de control 

cu privire la respectarea de către instanțele și parchetele militare a standardelor de protecție a 

informațiilor clasificate revin structurilor specializate din cadrul MApN”. 

În perioada 29 martie – 2 aprilie 2021, în baza Planului unic de control în domeniile 

protecției informațiilor clasificate în MApN, pentru anul 2021, înregistrat cu numărul J-015 din 

06.10.2020, structura specializată a MApN a executat un control de fond pe linia protecției 

informațiilor clasificate la Unitatea militară (U.M.) 02949 București, activitate comunicată 

unității, în prealabil, cu adresa nr. Re-J-S-1562 din 10.11.2020. 

Pe timpul activității a fost verificat modul de gestionare a informațiilor clasificate aflate în 

evidența U.M. 02949 București și a fost auditat modul de implementare a politicilor de 

securitate pe sistemul informatic şi de comunicaţii independent clasificat al unității, fără a fi 

accesate rețelele informatice constituite la nivelul unității militare.  

Pe timpul activității nu s-a solicitat acces la documente neclasificate, iar echipa de control 

s-a relaționat strict cu personalul structurii de securitate și responsabilul cu evidența documentelor 

clasificate, fiind permanent însoțită de un reprezentat legal al unității. 

Activitatea s-a desfășurat cu respectarea strictă a prevederilor Standardelor naționale de 

protecție a informațiilor clasificate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și a Normelor privind protecția informațiilor 

clasificate în Ministerul Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale 

nr. M.9/2013, fără a aduce atingere independenței actului de justiție și, implicit, activității specifice 

desfășurate la nivelul U.M. 02949 București. 
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