
R O M Â N I A 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL SUCEAVA 

ORDIN nr. . 3 9 din 
privind stabilirea atribuţiilor domnului loan-Cristian ŞOLOGON, 

subprefect al judeţului Suceava 

Prefectul judeţului Suceava; 
Având în vedere: 
- referatul nr. 2219/40/8 din 31.01.2022 întocmit de Compartimentului resurse umane din 
cadrul Serviciului financiar contabil, resurse umane şi administrativ; 
- prevederile art. 253-260 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 2-3 din Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor 
prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea de Guvern nr. 127/2022 privind numirea domnului ioan-Cristian ŞOLOGON în 
funcţia de subprefect al judeţului Suceava; 
- Hotărârea de Guvern nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a 
informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare; 

în conformitate cu prevederile art. 275 alin. (1) şi (11) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare şi completările, 
emite următorul: 

Art.1. Cu data emiterii prezentului ordin, domnul loan-Cristian ŞOLOGON, subprefect al 
judeţului Suceava îndeplineşte atribuţiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezentul ordin. 

Art.2. Compartimentul secretariat, informare, relaţii publice al Instituţiei Prefectului - judeţul 
Suceava va comunica celor interesaţi prevederile prezentului ordin. 
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Anexa la Ordinul Prefectului judeţului Suceava nr. ^ ^ privind 
stabilirea atribuţiilor domnului loan-Cristian ŞOLOGON, subprefect al judeţului Suceava 

I. Domnul loan-Cristian ŞOLOGON, subprefect al judeţului Suceava îndeplineşte 
următoarele atribuţii principale: 

A. cu privire la exercitarea, în numele prefectului, a conducerii serviciilor publice: 

a) analizarea activităţii desfăşurate de serviciile publice deconcentrate şi elaborarea de 
propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii acestora, pe care le înaintează prefectului; 

b) examinarea, împreună cu conducătorii serviciilor publice deconcentrate şi cu autorităţile 
administraţiei publice locale, a stadiului de execuţie a unor lucrări şi acţiuni care se 
derulează în comun; 

c) consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate cu privire la ordinele 
prefectului prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, potrivit legii; 

d) asigurarea transmiterii ordinelor prefectului având ca obiect stabilirea de măsuri cu 
caracter tehnic sau de specialitate către conducătorul instituţiei ierarhic superioare 
serviciului public deconcentrat, prin grija personalului din cadrul instituţiei prefectului; 

f) asigurarea întocmirii proiectului regulamentului de funcţionare a colegiului prefectural, cu 
respectarea prevederilor regulamentului-cadru; 

g) dispunerea măsurilor în vederea organizării şedinţelor colegiului prefectural, stabilirea, 
după consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate, a ordinii de zi şi a listei 
invitaţilor, pe care le înaintează prefectului; 

h) urmărirea modului de îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul colegiului prefectural, prin 
grija secretariatului colegiului prefectural, şi formularea de propuneri în cazul nerespectării 
acestora, pe care le înaintează prefectului; 

i) gestionarea şi urmărirea măsurilor dispuse de către prefect în calitate de preşedinte al 
comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, precum şi a hotărârilor luate în cadrul 
comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă. 

B. cu privire la conducerea operativă a instituţiei prefectului: 

a) acordarea de consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale privind proiectele 
acordurilor de colaborare, cooperare, asociere, înfrăţire şi aderare, iniţiate de acestea; 

II. Domnul loan-Cristian ŞOLOGON, subprefect al judeţului Suceava este desemnat şeful 
Structurii de securitate şi îndeplineşte în această calitate, următoarele atribuţii pe linia 
protecţiei informaţiilor clasificate, care nu pot fi delegate altor persoane: 

a) elaborează şi supune aprobării conducerii unităţii normele interne privind protecţia 
informaţiilor clasificate, potrivit legii; 

b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării 
instituţiilor abilitate, iar după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia; 

c) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele 
acesteia; 
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d) asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze 
măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii; 

e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi 
modul de respectare a acestora; 

f) consiliază conducerea unităţii în legătură cu toate aspectele privind securitatea 
informaţiilor clasificate; 

g) informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de 
protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora; 

h) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor 
legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate; 

i) organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii 
clasificate; 

j) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de 
acces la informaţii clasificate; 

k) actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces; 

l) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, 
pe clase şi niveluri de secretizare; 

m) prezintă conducătorului unităţii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi 
locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de 
responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate; 

n) efectuează, cu aprobarea conducerii unităţii, controale privind modul de aplicare a 
măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate; 

p) răspunde de îndeplinirea atribuţiilor componentei de securitate pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor (CSTIC) în conformitate cu prevederile H.G. nr. 585/2002 
pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

o) exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii. 

III. Domnul loan-Cristian ŞOLOGON, subprefect al judeţului Suceava îndeplineşte şi alte 
atribuţii prevăzute de lege, însărcinări stabilite de Guvern precum şi alte atribuţii sau 
sarcini date de către prefect în legătură cu activitatea instituţiei prefectului şi este 
înlocuitorul de drept al Prefectului judeţului Suceava. Perioadele în care îndeplineşte 
atribuţiile prefectului se stabilesc prin ordin. 

* * * * 
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