
                 Compartimentul securitate date şi tehnologia informaţiei  
 

 Compartimentul securitate date şi tehnologia informaţiei are următoarele atribuţii principale: 
1. întocmirea instrucţiunilor de exploatare a tehnicii de calcul ce se află în componenţa reţelei de 
calculatoare şi urmărirea modului de respectare a acestora în vederea exploatării în condiţii optime a 
echipamentelor; 
2. administrarea, întreţinerea şi protecţia tehnicii de calcul, în stare de operativitate şi funcţionare din cadrul 
instituţiei, prin crearea, administrarea, monitorizarea conturilor de utilizator, configurarea echipamentelor 
de reţea şi staţiilor de lucru; 
3. acordarea sprijinului tehnic utilizatorilor din cadrul instituţiei prefectului pentru instalarea şi configurarea 
de tehnică în vederea realizării de prezentări multimedia; 
4. crearea şi întreţinerea paginii şi aplicaţiei WEB, a site - ului intern (Intranet sau Internet);asigurarea 
integrităţii şi securităţii informaţiilor disponibile pe serverul WEB, astfel încât acestea să nu poată fi 
modificate; 
5.  asigură participarea la stabilirea necesarului de consumabile pentru echipamentele IT întocmirea 
caietelor de sarcini care cuprind specificaţiile necesare pentru tehnica de calcul şi echipamente periferice 
ce urmează a fi achiziţionate; 
6. asigurarea mentenanţei reţelei de comunicaţii pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii instituţiei; 
7. ca  administrator  de securitate  al Sistemelor informatice şi  de comunicaţii (SIC), asigură elaborarea  
procedurilor  operaţionale de securitate, monitorizarea  aspectelor  de securitate, aplică măsuri adecvate 
de control al accesului la SIC- uri, al mediilor de stocare a informaţiilor şi documentaţiei sistemului;   
8. solicitarea acreditării/reacreditării sistemelor informatice şi de comunicaţii (SIC) de la Autoritatea 
Administraţiei şi internelor de Acreditare de Securitate (AAIAS) şi Autoritatea Administraţiei şi  
Internelor de Securitate pentru Informatică şi Comunicaţii (AAISIC) pentru toate activităţile prevăzute la 
art. 24 din Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 810/23.09.2005; 
9. alegerea, implementarea, justificarea şi controlul facilităţilor de securitate, de natură tehnică, care 
reprezintă parte componentă a SIC; 
10. asigurarea exploatării în condiţii de securitate a SIC; 
11. cercetarea evenimentelor de securitate şi raportarea evenimentelor către AAIAS şi AAlSlC, 
concomitent cu aplicarea măsurilor de reducere a consecinţelor; 
12. asigurarea îndrumării primarilor privind modul de exercitare a atribuţiilor delegate şi executate de 
către aceştia în numele statului; 
13. urmărirea asigurării îndeplinirii obiectivelor comune ale autorităţilor administraţiei publice locale şi 
autorităţilor administraţiei publice de la nivel judeţean/regional/central, cu respectarea principiilor 
autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor de interes local 
şi naţional; 
14. efectuarea, în condiţiile legii de verificări cu privire la măsurile întreprinse de primar sau de preşedintele 
consiliului judeţean, în calitate de reprezentanţi ai statului în unitatea administrativ teritorială, inclusiv la 
sediul autorităţii administraţiei publice locale şi formularea, dacă este cazul, de propuneri privind sesizarea 
organelor competente; 
15. urmărirea şi acordarea sprijinului unităţilor administrativ teritoriale în vederea derulării acţiunii de 
delimitare administrativ teritorială; 
16.   monitorizează aplicarea Programului Guvernamental POAD, la nivelul judeţului Suceava; 
17. organizarea şi urmărirea modului de desfăşurare a şedinţelor Comisiei de dialog social şi prezentarea 
de informări, conducerii instituţiei cu privire la activitatea desfăşurată de aceasta; 
18. realizarea de informări operative asupra problemelor speciale ridicate de către partenerii sociali în cazul 
unor situaţii de criză pe care le aduce la cunoştinţa conducerii instituţiei; 
19. participarea la medierea unor situaţii de conflict social declanşate la agenţii economici, instituţii publice, 
între sindicate, patronate şi administraţie; 
20. urmărirea realizării unui parteneriat activ cu asociaţiile profesionale, patronale, sindicale şi organizaţii 
neguvernamentale, în sensul participării acestora la îmbunătăţirea mediului economic, de afaceri, la 
promovarea diferitelor sectoare de activitate; 



21.organizarea, coordonarea şi monitorizarea activităţii Comitetului Consultativ de Dialog Social Civic 
pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, ce îşi desfăşoară activitatea la nivelul Instituţiei Prefectului - 
judeţul Suceava. 
22. colaborează cu celelalte servicii/compartimente din cadrul instituţiei prefectului în vederea îndeplinirii 
sarcinilor de serviciu. 
 


