COLECTAREA, TRANSPORTUL, DISTRIBUIREA ŞI
PROTECŢIA, PE TERITORIUL ROMÂNIEI,
A CORESPONDENŢEI CLASIFICATE
- Ghid practic -
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CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
I.1 Baza legală
Potrivit art.3 alin.(2) din Legea nr.14/1992 privind organizarea şi
funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi completările
ulterioare, "în aplicarea prevederilor legale privind apărarea secretului de stat,
Serviciul Român de Informaţii organizează şi execută transportul
corespondenţei oficiale cu asemenea caracter pe întreg teritoriul României".
De asemenea, conform art.34 lit.h) din Legea nr.182/2002 privind
protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, în
vederea coordonării activităţii şi exercitării controlului asupra măsurilor
privitoare la protecţia informaţiilor clasificate din sfera sa de competenţă,
Serviciul Român de Informaţii "organizează şi răspunde, potrivit dispoziţiilor
legale, de colectarea, transportul şi distribuirea în ţară a corespondenţei cu
caracter secret de stat şi a corespondenţei oficiale cu caracter secret de
serviciu".
În aplicarea acestor prevederi, Guvernul României a emis următorul
cadru normativ:
 HG nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a
informaţiilor clasificate în România, modificată şi completată prin HG
nr.2.202/2004 şi HG nr.185/2005;
Art.81 - (1): "Documentele şi materialele ce conţin informaţii clasificate se
transportă, pe teritoriul României, prin intermediul unităţii specializate a Serviciului
Român de Informaţii, potrivit normelor stabilite prin hotărâre a Guvernului."

 HG nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;

Art.10: "Transportul informaţiilor secrete de serviciu se efectuează conform
reglementărilor în materie, stabilite prin hotărâre a Guvernului".

 HG nr.1.349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi
protecţia, pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate, modificată şi
completată prin HG nr.172/2004;
"Art.1 - (1): Serviciul Român de Informaţii organizează şi răspunde, potrivit legii, de
colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a
corespondenţei ce conţine informaţii secrete de stat şi informaţii secrete de serviciu
dintre autorităţile şi instituţiile publice, agenţii economici cu capital integral sau parţial
de stat, precum şi alte persoane de drept public ori privat, deţinătoare de asemenea
informaţii, denumite în continuare unităţi beneficiare.
(2) În aplicarea dispoziţiilor alin.(1), Serviciul Român de Informaţii realizează pe
teritoriul României, prin unitatea specializată, sistemul de colectare, transport,
distribuire şi protecţie a corespondenţei clasificate, denumit în continuare sistem."
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ATENŢIE!
Este interzisă expedierea documentelor şi materialelor ce conţin informaţii
clasificate prin CN "Poşta Română" sau alte societăţi comerciale de transport
[art.81 alin.(3) din HG nr.585/2002].

I.2 Termeni de specialitate
În sensul prevederilor actelor normative invocate anterior, următorii
termeni se definesc astfel:
Informaţii clasificate - informaţiile, datele, documentele de interes
pentru securitatea naţională care trebuie să fie protejate datorită nivelurilor de
importanţă şi consecinţelor care s-ar produce ca urmare a dezvăluirii sau
diseminării neautorizate;
Informaţii secrete de stat - informaţiile care privesc securitatea
naţională, prin a căror divulgare se pot prejudicia securitatea naţională şi
apărarea ţării, stabilite astfel prin HG;
Informaţii secrete de serviciu - informaţiile a căror divulgare este de
natură să producă prejudicii unei persoane juridice de drept public ori privat,
stabilite astfel prin decizie a conducătorului unităţii;
Document clasificat - orice suport material care conţine informaţii
clasificate, în original sau copie, precum: hârtie (documente olografe,
dactilografiate sau tipărite, schiţe, hărţi, planşe, fotografii, desene, indigo, listing),
benzi magnetice, casete audio-video, microfilme, medii de stocare a
sistemelor informatice (dischete, CD, DVD, stick-uri de memorie, HDD etc.) ,
dispozitive de procesare portabile (agende electronice, laptop-uri - la care harddiscul este folosit pentru stocarea informaţiilor);
Material clasificat - document sau produs prelucrat ori în curs de
prelucrare care trebuie protejat împotriva cunoaşterii neautorizate;
Sistem de colectare, transport, distribuire şi protecţie a
corespondenţei clasificate (denumit în continuare Sistem) - ansamblul
resurselor umane şi materiale, punctelor de lucru, punctelor de colectaredistribuire şi traseelor de deplasare a echipelor de curieri militari, organizat
într-o concepţie unitară de către unitatea specializată a Serviciului Român de
Informaţii, în scopul asigurării circulaţiei corespondenţei clasificate între
unităţile beneficiare, în condiţii de siguranţă şi operativitate;
Corespondenţă clasificată - documente sau materiale ce conţin
informaţii clasificate secrete de stat sau secrete de serviciu, introduse în
plicuri, colete, genţi, valize, containere sau alte asemenea dispozitive,
pregătite pentru expediere;
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Colectare - activitate prin care o echipă de curieri primeşte
corespondenţa clasificată de la expeditori pe un traseu de deplasare sau în
punctele de colectare-distribuire;
Distribuire - activitate prin care o echipă de curieri predă corespondenţa
clasificată la destinatari pe un traseu de deplasare;
Protecţie - complex de măsuri integrate de natură juridică, procedurală
şi fizică, destinate:
- asigurării securităţii fizice a corespondenţei clasificate împotriva
acţiunilor de sustragere, deteriorare, distrugere, terorism şi acces
neautorizat pe timpul colectării, transportului şi distribuirii acesteia în
punctele de lucru;
- garantării predării corespondenţei clasificate exclusiv persoanelor
autorizate să o primească;
- asigurării securităţii persoanelor destinatare împotriva oricăror
acţiuni periculoase ce pot fi executate prin intermediul trimiterilor
poştale.
Control antiterorist - operaţiune de verificare a corespondenţei
introduse în Sistem din punct de vedere al existenţei mijloacelor explozive,
toxice, incendiare sau de altă natură, ce pun în pericol viaţa, integritatea fizică
ori sănătatea persoanelor destinatare;
Punct de colectare-distribuire - loc special amenajat conform
standardelor de protecţie în vigoare, în care se realizează predarea-primirea
corespondenţei clasificate între o echipă de curieri şi delegaţii unităţilor
beneficiare;
Punct de lucru - loc special amenajat conform standardelor de protecţie
în vigoare, în care se execută operaţiuni specifice de evidenţă şi manipulare
a corespondenţei clasificate: cartare, înregistrare, control antiterorist,
pregătire pentru distribuire, întocmire a situaţiei zilnice privind evidenţa
corespondenţei clasificate tranzitate prin Sistem, arhivare a borderourilor şi
condicilor de expediţie;
Delegat - persoană împuternicită de către conducătorul unităţii
beneficiare să transporte, să predea sau să primească corespondenţă
clasificată;
Echipă de curieri - subunitate înarmată, compusă dintr-un număr
adecvat de militari sau poliţişti, care execută o misiune specială ce constă în
colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia corespondenţei clasificate pe
un traseu de deplasare.
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I.3 Obligaţiile conducătorilor unităţilor beneficiare
Potrivit dispoziţiilor legale, conducătorii unităţilor beneficiare sunt
obligaţi:
1. să selecţioneze, să desemneze şi să autorizeze delegaţii care vor
transporta, preda şi primi corespondenţă clasificată:
- "Accesul la informaţii secrete de stat este permis numai pe baza unei
autorizaţii scrise, eliberată de conducătorul persoanei juridice care deţine
astfel de informaţii, după notificarea prealabilă la ORNISS" [art.28 din Legea
nr. 182/2002];
- "Informaţiile secrete de stat se transmit, se transportă şi se stochează
în condiţiile stabilite de lege." [art.38 alin.(1) din Legea nr. 182/2002];
- "Conducătorii unităţilor deţinătoare de informaţii clasificate vor desemna
din structura de securitate proprie, în condiţiile prezentelor standarde, cel puţin
un delegat împuternicit pentru transportul şi executarea operaţiunilor de
predare-primire a corespondenţei clasificate, între aceasta şi unitatea
specializată a Serviciului Român de Informaţii" [art.82 din HG nr.585/2002];
- "Conducătorii unităţilor beneficiare selecţionează, numesc şi
pregătesc, din structura de securitate proprie, cel puţin un delegat pentru
executarea operaţiunilor de transport, predare şi primire a corespondenţei
clasificate. Delegaţilor li se eliberează de către aceştia delegaţii-tip, conform
modelului prevăzut în anexa nr.1 la hotărâre, corespunzătoare clasei şi
nivelului cel mai înalt de secretizare a informaţiilor încredinţate pentru
transport, predare sau primire" [art.2 alin.(1) şi (2) din HG nr.1.349/2002].
ATENŢIE!
Delegaţiile persoanelor împuternicite se întocmesc în exemplar unic.

2. să solicite în scris includerea în Sistem:
- "Unităţile beneficiare care expediază sau primesc corespondenţă
clasificată sunt obligate să solicite, în scris, unităţii specializate a Serviciului
Român de Informaţii, includerea în sistem. Cererea de includere în Sistem
cuprinde datele prevăzute în anexa nr. 2" la hotărâre [art.3 alin. (1) şi (2) din
HG nr.1.349/2002].
NOTĂ:
 Cererea de includere în Sistem va fi clasificată "secret de serviciu";
 Autorităţile şi instituţiile publice, centrale şi locale care nu deţin
informaţii clasificate, dar expediază şi primesc numai
corespondenţă oficială neclasificată, vor atribui cererii de includere
în Sistem nivelul "neclasificat".
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3. să comunice în scris modificările intervenite în denumirea sau
adresa unităţii, respectiv modificările privind persoanele împuternicite - date
cuprinse în cererea de includere în sistem [anexa nr. 2 din HG nr.1.349/2002];
4. să respecte programul stabilit de comun acord în care se realizează
predarea-primirea corespondenţei clasificate între curieri şi delegaţi [art.4 din
HG nr.1.349/2002];
5. să se asigure, prin şeful structurii / funcţionarul de securitate, că
reprezentantul / delegatul unităţii primitoare deţine certificatul sau autorizaţia
de acces corespunzătoare nivelului de secretizare a informaţiilor clasificate
ce fac obiectul predării-primirii [art.39 din HG nr.585/2002];
6. să stabilească şi să controleze respectarea măsurilor de protecţie a
corespondenţei clasificate, până la predarea şi după primirea acesteia la/de
la echipele de curieri [art.16 lit.a) din HG nr.1.349/2002];
7. să permită accesul în punctele de colectare-distribuire organizate în
sediile proprii, numai echipelor de curieri, delegaţilor desemnaţi să efectueze
predarea-primirea corespondenţei clasificate şi persoanelor abilitate cu
sarcini de control [art.16 lit.b) din HG nr.1.349/2002];
8. să înlesnească echipelor de curieri aflate în misiune folosirea cu
prioritate a mijloacelor de comunicaţie de care dispun, pentru a lua legătura
cu unitatea din care fac parte [art.16 lit.c) din HG nr.1.349/2002];
9. să sprijine echipele de curieri în cazul în care, din motive justificate,
nu mai pot continua misiunea cu mijlocul de transport folosit [art.16 lit.d) din
HG nr.1.349/2002];
10. să ia măsuri pentru instruirea delegaţilor proprii, cu privire la
asigurarea protecţiei corespondenţei clasificate pe timpul transportului la/de
la punctele de colectare-distribuire şi la efectuarea operaţiunilor de predareprimire, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare [art.17 din HG nr.1.349/2002].
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CAPITOLUL II
Reguli generale privind colectarea, transportul,
distribuirea şi protecţia corespondenţei clasificate
II.1 Pregătirea pentru expediere a corespondenţei clasificate
II.1.1 Împachetarea / ambalarea corespondenţei clasificate
1. După înregistrare, documentele şi materialele destinate expedierii se
împachetează în plicuri opace şi rezistente la transport (fig. 1.a). Plicurile
voluminoase ce depăşesc greutatea de 500 g se leagă cu sfoară rezistentă,
în sistem plasă (fig. 1b.).

Fig. 1a. - Plic normal, cu
greutatea mai mică de 500 g

Fig. 1b. - Plic voluminos, cu
greutatea mai mare de 500 g

2. Corespondenţa care nu poate fi introdusă în plicuri, datorită
volumului, se expediază în colete (fig. 2). Greutatea unui colet nu va depăşi
5 kg, cu excepţia cazurilor în care conţinutul nu poate fi divizat.

Fig. 2 - Corespondenţă introdusă în colet
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Coletele se confecţionează din hârtie rezistentă, se leagă cu sfoară în
sistem plasă (fig. 3.a) şi se sigilează cu plumb sau ceară (fig. 3.b).
Sigiliu
5 - 7cm

5 - 7cm

Fig. 3.a - Modul de legare cu sfoară
a unui colet, în sistem plasă

Fig. 3.b - Sigilarea unui colet cu
pastilă din plumb

NOTĂ:
 Folosirea hârtiei sau a sforii subţiri la confecţionarea coletelor ori legarea
necorespunzătoare în sistem plasă pot conduce la deteriorarea acestora pe timpul
transportului (fig. 4).

Fig. 4 - Colet deteriorat ca urmare a legării
necorespunzătoare în sistem plasă

3. În situaţia în care se utilizează un ambalaj exterior securizat în care
sunt introduse plicuri / colete adresate aceluiaşi destinatar, acesta
constituie o singură trimitere pe care se înscriu toate datele necesare
operaţiunilor de predare-primire.
4. Ambalajul exterior securizat utilizat pentru transportul la destinaţie al
plicurilor / coletelor poate fi o servietă, geantă, mapă sau un container
(sac) din pânză ori alt asemenea dispozitiv şi nu trebuie să depăşească
greutatea de 20 kg şi dimensiunile de 350 mm înălţime, 600 mm lungime şi
350 mm lăţime (fig. 5.a şi 5.b).
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AŞA NU !

20 kg

Fig. 5.a - Container din pânză cu
dimensiunile de 350 mm înălţime, 600

Fig. 5.b - Geanta / containerul care
depăşeşte greutatea prevăzută de
norme

mm lungime şi 350 mm lăţime

Fig. 5.c - Containere (saci) din pânză

Fig. 5.d - Mape din piele/plastic

e.1

e.2

e.3

e.4

Fig. 5.e - Containere metalice cu
capacitatea de: e.1 - 2 litri; e.2 - 12 litri;
e.3 - 26 litri; e.4 - 58 litri
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f.2
f.3
Fig. 5.f - Genţi: f.1 - din pânză; f.2 - tip Pilot; f.3 - tip Troller

5. Corespondenţa sub formă de broşuri se împachetează pe un
singur rând (fig. 6) pentru prevenirea deteriorării ambalajului pe timpul
transportului sau manipulării (fig. 7).
AŞA DA

AŞA NU

Fig. 6 - Împachetarea corespondenţei sub formă de broşuri

Fig. 7 - Deteriorarea ambalajului din cauza
împachetării necorespunzătoare a broşurilor
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ATENŢIE!

În cazul în care într-un plic se introduce un document însoţit de anexele
sale, menţionate în conţinutul documentului de bază, pe ambalaj se va
consemna doar numărul documentului, nu şi faptul că documentul este însoţit
de anexe.

6. Când, împreună cu un plic, se expediază, ca anexe ale acestuia, unul
sau mai multe plicuri, colete, mape, saci, containere etc., după numărul de
înregistrare de pe plic se înscrie numărul de anexe. Pe anexă se
menţionează toate datele înscrise pe plic, iar în locul numărului de
înregistrare se scrie: "Anexă la nr.__". Dacă sunt mai multe anexe, acestea
se numerotează, iar în locul numărului de înregistrare se scrie: "Anexa nr.__
la nr.__" (fig. 8).

Fig. 8 - Plic cu anexă

7. Corespondenţa care se expediază în aceeaşi zi la acelaşi destinatar
se introduce într-un singur ambalaj, împreună cu un borderou în care se
înscriu numerele de înregistrare ale documentelor împachetate. Pe plic/colet,
în locul numărului se scrie litera "B" urmată de numărul borderoului, iar
acesta precedat de litera "S" sau numărul de zerouri corespunzător nivelului
de secretizare (fig. 9).

Fig. 9 - Plic cu borderou interior
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ATENŢIE!

Documentele şi materialele "Strict Secrete de Importanţă Deosebită"
(SSID) se împachetează separat şi se înregistrează în borderouri distincte de
celelalte categorii de corespondenţă [art. 8 alin.(2) din HG nr.1.349/2002:

8. Nu se primesc materiale împachetate în ambalaj metalic, filmele
nedevelopate ori trimiterile poştale ce conţin [art.20 alin.(6) din HG nr.1.349,
modificat şi completat prin HG nr.172/2004]:
a) bunuri pentru care sunt stabilite condiţii speciale de transport, potrivit
legii;
b) cărţi, ziare, periodice, afişe sau anunţuri publicitare, felicitări, bani,
medicamente, obiecte şi alte materiale care pot periclita securitatea fizică a
corespondenţei clasificate.
NOTĂ:
Prin excepţie, sunt acceptate, cu aprobarea comandantului unităţii
centrale specializate a Serviciului Român de Informaţii (obţinută telefonic, prin

apelarea numerelor de contact ale unităţii centrale specializate a SRI - de către
unităţile beneficiare din municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, respectiv prin apelarea
structurilor teritoriale specializate ale SRI - de către unităţile beneficiare din judeţe),

în situaţii în care acest lucru se impune, materiale în ambalaje metalice,
expedierea de filme nedevelopate sau a altor trimiteri poştale, caz în care
se fac menţiuni pe colet cu privire la conţinutul acestuia.
Ambalarea şi asigurarea acestor trimiteri se fac în prezenţa şefului
echipei de curieri.

II.1.2 Inscripționarea corespondenţei clasificate
1. Este obligatorie înscrierea pe plic/colet a următoarelor date (fig. 10):





clasa / nivelul de secretizare;
denumirea şi adresa complete ale expeditorului şi destinatarului;
numărul de înregistrare;
alte menţiuni, dacă este necesar: "Urgent", "Fragil", "Cu această faţă
în sus", "Personal" etc. urmat de rangul, funcţia, numele şi prenumele
persoanei respective.

NOTĂ:
Se recomandă ca gradul de urgenţă să fie stabilit pe baza unor criterii
obiective de prioritate şi importanţă a corespondenţei, pentru a nu supune
echipa de curieri şi alte resurse umane şi materiale la un efort nejustificat.
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Clasa/nivelul
de secretizare

Denumirea şi adresa
complete ale destinatarului

Denumirea şi adresa
complete ale expeditorului

Număr de înregistrare

Clasa/nivelul
de secretizare

Denumirea şi adresa
complete ale destinatarului

Fig. 10 - Modul de inscripţionare a unui plic şi a unui colet

2. Dacă la denumirea expeditorului / destinatarului se utilizează
indicativul numeric, ca date de identificare se menţionează: ministerul,
indicativul numeric propriu-zis, localitatea şi judeţul unde se află unitatea
respectivă (fig. 11).

Fig. 11 - Modul de inscripţionare a destinatarului unui plic
cu indicativul numeric

3. Datele care se inscripţionează pe plic / colet sau, după caz, pe
ambalajul exterior se înscriu clar, lizibil şi fără modificări (fig. 12).
AŞA NU!
Denumirea prescurtată
poate crea confuzii şi
poate conduce la o
dirijare
greşită
a
plicului.

Fig. 12 - Plic cu date inscripţionate incorect
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ATENŢIE!

Datele înscrise pe plic/colet trebuie să fie complete şi fără prescurtări, astfel
încât să fie evitate confuziile care pot conduce la dirijarea greşită a
corespondenţei.

NOTĂ:
În cazul în care corespondenţa conţine facturi ori alte documente neclasificate
care au numere / serii de forma 03457, 00123, 000456 sau S/235, este obligatorie
menţionarea pe plic a faptului că documentele conţinute sunt neclasificate. Se
recomandă evitarea utilizării, pe cât posibil, a acestor date la inscripţionarea plicului
/ coletului, deoarece pot să apară erori în interpretarea nivelului de clasificare al
trimiterii. De exemplu: seria 03457 a unei facturi inscripţionată pe plic conduce la
interpretarea eronată a nivelului de clasificare a acestui plic, ca fiind "secret".

II.1.3 Sigilarea corespondenţei clasificate
1. Corespondenţa clasificată se închide, se lipeşte şi se sigilează.
Sigilarea plicurilor se efectuează prin aplicarea, în locul punctelor de
legătură, a ştampilei de expediţie sau a ştampilei cu denumirea unităţii
expeditoare, iar a coletelor, prin imprimarea unui sigiliu în plumb sau ceară,
la capetele înnodate ale sforii, astfel încât să fie imposibilă
despachetarea/scoaterea conţinutului fără violarea acestora. (fig. 13).
Ştampilă de EXPEDIŢIE

Sigiliu de plumb

Sigiliu de ceară

Ştampilă cu denumirea unităţii expeditoare

Fig. 13 - Modul de sigilare a coletelor şi a plicurilor
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2. Ştampilelor care imprimă denumirea EXPEDIŢIE şi matricelor sigilare
(cleşte pentru sigilii) care se aplică pe pastilele pentru sigilii li se atribuie
numere de serie din evidenţa specifică fiecărei unităţi beneficiare (fig. 14).

Fig. 14 - Numărul de serie al unei ştampile
şi al unei pastile pe care s-a imprimat sigiliul

II.1.4 Completarea borderourilor
1. Borderourile se completează la toate rubricile clar, citeţ, fără
modificări sau adăugiri pe text (fig. 15) şi se emit pe categorii de
corespondenţă, astfel:
- strict secret de importanţă deosebită [art.8 alin.(2) din HG nr.1.349/2002];
- strict secret, secret şi secret de serviciu;
- nesecret [art.20 alin.(5) din HG nr.1349/2002].

Fig. 15 - Modul de completare a unui borderou

2. Corespondenţa expediată de către beneficiarii din municipiul Bucureşti
şi judeţul Ilfov şi adresată destinatarilor aflaţi pe raza altor judeţe se
înregistrează în borderouri distincte [art.10 alin.(2) din HG nr.1349/2002].
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II.2 Predarea-primirea corespondenţei clasificate
1. Predarea-primirea corespondenţei clasificate între echipele de curieri
şi delegaţii unităţilor beneficiare se execută numai în punctele de colectaredistribuire.
2. Predarea-primirea corespondenţei între curier şi delegat se face
după ce aceştia se identifică reciproc prin legitimare. Curierul prezintă
delegaţia anume eliberată, iar delegatul cartea/buletinul de identitate şi
delegaţia corespunzătoare clasei/nivelului de secretizare a documentelor pe
care le predă sau le primeşte.
3. Corespondenţa se predă, respectiv se primeşte pe bază de
semnătură în borderou, completat conform formularului tipizat din Anexa nr.4
la HG nr.1.349/2002 şi întocmit în două exemplare, verificându-se numărul
trimiterilor, concordanţa dintre datele înscrise pe trimiteri şi cele de pe
borderou, integritatea ambalajului, ştampilelor şi sigiliilor aplicate. Exemplarul
nr. 1 al borderoului însoţeşte corespondenţa, iar exemplarul nr. 2 rămâne la
unitatea expeditoare (fig. 16).
Exemplarul nr.1

Exemplarul nr.2

Pofig. 8 apo

Fig. 16 - Modul de completare a unui borderou

4. Corespondenţa care nu respectă regulile de pregătire pentru
expediere se refuză la primire, iar acest aspect se consemnează în
borderoul aferent.
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5. Pentru corespondenţa care prezintă deteriorări ale ambalajului,
violări sau urme de violare ale ştampilelor sau sigiliilor aplicate se
întocmeşte proces-verbal de constatare, conform modelului prevăzut în
Anexa nr. 5 la HG nr.1.349/2002 (fig. 17).

Fig. 17 - Plic ce prezintă urme de violare al ştampilelor,
pentru care se întocmeşte proces-verbal

6. Dacă o unitate beneficiară constată, la primire, că trimiterea nu îi
este destinată, o returnează imediat echipei de curieri.
7. În situaţia în care corespondenţa din plic sau colet nu este adresată
destinatarului înscris pe acesta, unitatea primitoare este obligată să o
restituie expeditorului, respectând următoarele (fig. 18):
 plicul/coletul original al expeditorului se introduce în alt plic/colet şi
se expediază ca trimitere de sine-stătătoare către instituţia emitentă;
 pe vechiul plic/colet sau prin adresă separată se menţionează
elementele care au condus la situaţia respectivă (erori de scriere a
indicativului unităţii, abrevieri identice, confuzie de persoane etc.);
 se păstrează numărul de înregistrare, cu excepţia cazului în care
returnarea se face prin adresă separată.
NOTĂ:
Şeful unităţii militare a Serviciului Român de Informaţii în a cărei evidenţă de
asigurare a transportului corespondenţei clasificate se află unitatea destinatară
este obligat să dispună verificarea împrejurărilor în care s-au comis neregulile
şi să ia ori să propună, după caz, măsuri corespunzătoare.
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Corespondenţa din plic nu era
adresată destinatarului înscris pe
plic, în cazul nostru Institutului
Naţional de Statistică, ci Băncii
Naţionale a României.

Fig. 18 - Plic care se restituie echipei sau expeditorului, după caz

II.3 Transportul corespondenţei clasificate
1. Corespondenţa care conţine informaţii clasificate "secret de stat" se
transportă numai de către echipe de curieri militari.
2. Transportul corespondenţei clasificate de către echipele de curieri
militari se execută cu mijloace auto, feroviare, aeriene sau navale.
Autovehiculele folosite pentru transportul corespondenţei clasificate trebuie
să corespundă din punct de vedere tehnic şi să asigure securitatea
încărcăturii transportate.
3. Corespondenţa care conţine informaţii clasificate "secret de serviciu"
poate fi transportată, în aceeaşi localitate sau pe raza altei localităţi, şi
prin personal propriu al instituţiilor, autorizat de conducătorul unităţii
beneficiare, în condiţiile respectării HG nr.1.349/2002.
II.4 Protecţia corespondenţei clasificate
1. Punctele de lucru şi cele de colectare-distribuire, în care se
gestionează corespondenţă clasificată, se amenajează conform standardelor
de protecţie în vigoare, în raport cu nivelul de secretizare a informaţiilor ce le
conţine.
2. În scopul prevenirii oricăror acţiuni periculoase ce pot fi executate prin
intermediul trimiterilor poştale, unitatea specializată a Serviciului Român de
Informaţii execută controlul antiterorist al tuturor categoriilor de
corespondenţă care prezintă suspiciuni că ar conţine materiale explozive,
substanţe toxice ori de altă natură, ce pot pune în pericol viaţa, integritatea
fizică sau sănătatea persoanelor destinatare.
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3. Corespondenţei care conţine informaţii "secret de serviciu" trebuie să
i se asigure protecţia conform prevederilor HG nr.781/2002 şi a regulilor
interne stabilite, potrivit legii, pentru protecţia informaţiilor din această clasă.
II.5 Contravenţii
Constituie contravenţii la prevederile HG nr.1.349/2002 următoarele fapte:
- colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia corespondenţei
clasificate în alte condiţii sau locuri ori de către alte persoane decât cele
desemnate;
- nerespectarea, de către conducătorii unităţilor beneficiare, a
obligaţiilor prevăzute de reglementările în vigoare;
- introducerea în corespondenţa clasificată a altor materiale care
nu fac obiectul colectării, transportului, distribuirii şi protecţiei acesteia de
către echipele de curieri militari.
Contravenţiile se constată şi sancţiunile se aplică, potrivit prevederilor
legislaţiei în vigoare, de către conducătorii unităţilor beneficiare, pentru
personalul propriu şi, de către ofiţerii desemnaţi din cadrul Serviciului Român
de Informaţii, pentru toate persoanele juridice sau fizice cu atribuţii pe linia
activităţilor de colectare, transport, distribuire şi protecţie a corespondenţei
clasificate, cu excepţia Ministerului Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor
Interne, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Pază şi Protecţie,
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Justiţiei.

CAPITOLUL III
Dispoziţii finale
Cheltuielile privind colectarea, transportul, distribuirea, protecţia şi
controlul antiterorist al corespondenţei clasificate aparţinând unităţilor
beneficiare se suportă de către Serviciul Român de Informaţii.
Cheltuielile necesare amenajării punctelor de colectare-distribuire în
alte locuri decât sediile unităţilor Serviciului Român de Informaţii se suportă
de către unităţile beneficiare pentru a căror deservire se organizează.
Corespondenţa oficială neclasificată, adresată reciproc între
autorităţile şi instituţiile publice, centrale şi locale, precum şi între acestea şi
unităţile din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi securitate
naţională, se colectează, se transportă, se distribuie şi i se asigură
protecţia, fără plată, în conformitate cu prevederile HG nr.1.349/2002.
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La cererea persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la art.20
alin.(3) din HG nr.1.349/2002, directorul Serviciului Român de Informaţii
poate aproba ca unitatea specializată să transporte corespondenţă
oficială neclasificată, contra cost, potrivit tarifelor convenite, iar sumele
încasate se constituie venit la bugetul de stat.
Corespondenţa oficială neclasificată se ambalează şi se transportă
separat de corespondenţa clasificată şi se înregistrează în borderouri
distincte faţă de borderourile pentru înregistrarea celorlalte categorii de
corespondenţă.
Pentru relaţii asupra corespondenţei clasificate expediate prin
sistemul organizat de către Serviciul Român de Informaţii, unităţile
beneficiare se pot adresa unităţii specializate în termen de cel mult doi
ani de la data expedierii.
Condicile, borderourile şi procesele-verbale întocmite în procesul de
colectare, transport şi distribuire a corespondenţei clasificate se
înregistrează, se păstrează şi se distrug potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
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