
Ordin nr. 1167 din 25 noiembrie 2011 
pentru modificarea Anexei nr. 3 la Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii 

informaţionale nr. 489/2009 privind normele metodologice de autorizare a centrelor de 
date 

 
 
Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale pentru politici şi programe în 
domeniul societăţii informaţionale nr. 2.721 din 15 noiembrie 2011, aprobat cu nr. 4.795 din 22 
noiembrie 2011, 
în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de 
reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009, 
În temeiul art. 4 alin. (1) pct. 58 şi al art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 17 alin. (2) şi art. 27 alin. (1) din Legea 
nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, 
 
 

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale emite următorul ordin: 
 
 
Art. I 
Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 489/2009 privind 
normele metodologice de autorizare a centrelor de date, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 435 din 25 iunie 2009, cu completările ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 
1. La articolul 9, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins: 
"Art. 9 
(1) Rezultatul auditului efectuat asupra activităţii solicitantului autorizării centrului de date va fi 
prezentat sub forma unui raport de audit însoţit de opinia de audit. 
................................................................................................... 
(3) În cazul unor observaţii referitoare la raportul de audit prezentat, autoritatea are obligaţia 
comunicării acestora atât solicitantului autorizării centrului de date, cât şi auditorului, în termen 
de 5 zile de la prezentarea raportului." 
 
Art. II 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
 

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, 
 

Valerian Vreme 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 877 din data de 12 decembrie 2011 


