
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI -  JUDEŢUL SUCEAVA

NESECRET 
Nr. 11275/40/8 
Nr. exemplar: .... 
Data: 20.06.2022

ANUNŢ

Instituţia Prefectului-judeţul Suceava, în baza prevederilor art. 618 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
organizează la sediul (temporar) al instituţiei din municipiul Suceava, strada Ştefan cel Mare, nr. 33, concurs 
de recrutare pe pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcţii publice de execuţie vacante de 
consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Structurii de securitate a Instituţiei Prefectului- 
judeţul Suceava.

Postului îi corespunde o durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

Calendarul de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de 
consilier, clasa I, grad profesional asistent:

1. proba scrisă, în data de 20 iulie 2022, ora 10.00, la sediul Instituţiei Prefectului-judeţul Suceava, 
din municipiul Suceava, strada Ştefan cel Mare, nr. 33 (clădirea Muzeului de Istorie)

2. proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul 
instituţiei menţionat la pct. 1; va fi susţinută doar de candidaţii care au obţinut la proba scrisă 
minimum 50 puncte.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Instituţiei Prefectului-judeţul Suceava, din municipiul 
Suceava, strada Ştefan cel Mare, nr. 33 (clădirea Muzeului de Istorie) în termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului, respectiv în perioada 20 iunie - 11 iulie 2022, inclusiv şi trebuie să conţină în mod 
obligatoriu următoarele documente:

a) formularul de înscriere, întocmit conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 (formularul este pus la 
dispoziţia candidaţilor pe pagina de internet a instituţiei în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii 
dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în format letric;

a) curriculum vîtae, modelul comun european;

b) copia actului de identitate;

c) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi ale altor documente care atestă efectuarea unor 
specializări şi perfecţionări;

dţ copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să 
ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau 
pentru exercitarea profesiei;

Modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 2D din H.G. nr. 611 /2008.
Adeverinţele care au un alt format trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa 

menţionată mai sus şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile 
ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării 
activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;

e) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă 
starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în 
condiţiile legii;

f) cazierul judiciar;

"Document care conţine'date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului fUEl 2016/679 al Parlamentului European şi 
al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 

acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)"



Acest document poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. în acest caz, candidatul 
declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea 
informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul 
de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi 
ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

în situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de 
la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi 
procedurii aprobate la nivel instituţional;

g) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de 
înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în 
condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

în cazul în care există un candidat cu dizabilităţi, prin raportare la nevoile individuale, acesta poate 
înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa 
privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Copiile de pe actele de mai sus, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, 
se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea 
cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 alin. (1) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
S  are cetăţenia română şi domiciliul în România; 
v' cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
S are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
v' are capacitate deplină de exerciţiu;
S  este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe 
bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
^îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei 
publice;
^îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
/nu  a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra 
autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni 
de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei 
publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau 
dezincriminarea faptei;
S  nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în 
executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
/ n u a  fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive 
disciplinare în ultimii 3 ani;
v' nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:
a. studii de specilitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 
ramura de ştiinţă: ingineria sistemelor, calculatoarelor şi tehnologiei informaţiei;
b. minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
c. cunoştinţe de operare/programare pe calculator:
• Procesarea, sintetizarea datelor şi informaţiilor, precum şi arhivarea acestora;
• Configurarea echipamentelor IT;
• Instalarea sistemelor de operare şi a aplicaţiilor pe staţiile de lucru;
• Instalarea soluţiilor antivirus şi configurarea acestora;
• Cunoştinţe de editare HTML, PHP;
• Cunoştinţe despre Windows Server şi Server Linux.
• Utilizarea utilitarelor de diagnoza din sistemul de operare. ( ex. Event Viewer, Windows
PerformanceMonitor etc.) şi a analizorului Wireshark.

în baza art. 618 alin. (12) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, condiţiile specifice vor fi evaluate în cadrul probelor de concurs (proba scrisă şi
interviu),
d. cerinţe specifice: pentru candidatul declarat „ADMIS” la concurs şi numit în funcţia publică, se solicită 
obligatoriu aviz pentru obţinerea certificatului de securitate pentru acces la informaţii clasificate , nivel 
„strict secret”, conform legii.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Rusu Mihaela, consilier juridic, grad profesional superior în 
cadrul Compartimentului resurse umane - Serviciul financiar contabil, resurse umane şi administrativ la 
Instituţiei Prefectului-judeţul Suceava, din municipiul Suceava, strada Ştefan cel Mare, nr. 33 {clădirea 
Muzeului de Istorie) sau la telefon/fax: 0741034732, e-mail: rusumihaela@prefecturasuceava.ro.

mailto:rusumihaela@prefecturasuceava.ro
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concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de 

consilier, clasa I, grad profesional asistent
din cadrul Structurii de securitate a Instituţiei Prefect ului-judeţul Suceava

BIBLIOGRAFIE
I.Constituţia României, republicată;
2.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare titlul I şi II ale părţii a Vl-a;
3. Ord o nan ţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 182/2002 privind protecţie informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările 

ulterioare
6. Hotărârea de Guvern nr. 585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a 

informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare
7. Microsoft Official Course Administering Windows Server ® 2012 , 2016, 2019
8. Microsoft Official Course Installing and Configuring Windows Server ® 2012 , 2016, 2019
9. Documentaţie Microsoft şi Microsoft Press (www.microsoft.com; http://technet.microsoft.comV
10. Mitch Tulloch - Introducing Windows Server 2008, Microsoft Press, 2007
I I .  Reţele de calculatoare, ANDREW S. TANENBAUM, ediţia a patra, 2003, Editura Byblos
12. PC - Depanare si modernizare ediţia a IV-a, Autor Scott Mualler - Editura Teora
13. Reţele Windows, Servere şi clienţi. Exemple practice, Autori: Adrian Munteanu, Valerică Greavu- 

Şerban, Gabriel Cristescu - Editura Poli rom
14. MOC 6292 - Installing and Configuring Windows 7 Client
15. MOC 20697-1D: Implementing and Managing Windows 10
16. Standardele protocoalelor menţionate în tematică
17. D. sdarka et al., implementing a Data WareHouse with Microsoft SQL Server 2012, 5th Ed., 

SolidQuality Europe GmbH, 2012
18. 0 Thomas et al., Administering Microsoft SQL Server 2012 databases, Microsoft press, 2012
19. A. jorgensen el al., Microsof SQL Server 2012 BIBLE, jhon Wiley & Sons, Inc., 2012
20. http://www.ubuntu-manual.org/

TEMATICĂ

1. Constituţia României, republicată;
a. Titlul II, Cap. 2 - Drepturile si libertăţile fundamentale;

2. Titlul I si Titlul II ale părţii a Vl-a din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare:

a. Principii care stau la baza exercitării funcţiei publice;
b. Clasificarea funcţiilor publice. Categorii de funcţionari publici;
c. Drepturile funcţionarilor publici;
d. îndatoririle funcţionarilor publici;
e. Condiţii de ocupare a funcţiilor publici;
f. Sancţiunile disciplinare si respectarea funcţionarilor publici;
g. Modalităţi de modificare a raportului de serviciu.

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicata, cu modificările si completările ulterioare:

a. Principii si definiţii;
b. Accesul la serviciile publice administrative si juridice, de sănătate la alte servicii, 

bunuri si facilităţi.
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea la şanse si tratament intre femei si bărbaţi, 

republicata , cu modificările si completările ulterioare:
a. Egalitatea de şanse si de tratamente intre femei si bărbaţi in domeniul muncii;
b. Egalitatea de şanse intre femei si bărbaţi in ceea ce priveşte participarea La luarea

deciziei.
5. Calculatoare, staţii de lucru:

• arhitectura, componente, caracteristici, periferice, diagnosticare defecte,
• Basic Input/Output System, Unified Extensible Firmware Interface,
• tipurile de memorie: ROM, RAM, adresare, memoria secundara (volatila/nevolatila),
• interfeţele interne ale computerului (PATA, SATA, SCSI etc.).

6. Medii pentru stocarea sau memorarea nevolatilă a datelor (HDD, SSD etc), arhitecturi de 
discuri RAID, non-RAID ( JBOD), partiţionarea MBR, GPT, sisteme de fişiere folosite de Microsoft 
Windows.

http://www.microsoft.com
http://technet.microsoft.comV
http://www.ubuntu-manual.org/


7. Principii generale privind arhitectura şi funcţionarea echipamentelor periferice: imprimante, 
scanere, unităţi de stocare externe, surse neîntrerupţi bile.
8. Reţele de calculatoare:
• topologii de reţea;
• modelele de referinţă OSI şi TCP/IP;
• clase de adresare;
• protocoale de rutare;
• protocolul TCP/IP;
• TCP handshake;
• porturi;
• protocoalele: ARP, DHCP, DNS, 1CMP, IPsec, IMAP, Kerberos, PPP, RPC, SMTP, SSL/TLS, STP, VPN, 

VolP, WINS.
9. Instalarea, conectarea, configurarea şi administrarea staţiilor de lucru cu Windows 7, Windows 
8 şi Windows 10.
10. Instalarea, configurarea şi administrarea Microsoft Windows Server 2008/2012/2016
11. Instalare şi administrare servere Linux Ubuntu .
12. Noţiuni fundamentale despre VPN (Virtual Private NetWork) implementare, administrare, 
criptare.
13. Instalare, configurare, administrare, soluţii de stocare date şi soluţii de backup.
14. Utilizarea utilitarelor de diagnoza din sistemul de operare ( ex. Event Viewer, Windows 
PerformanceMonitor etc. ) şi a analizorului Wireshark.
15. Instalare şi administrare SQL Server 2008/2012/2014; administrarea şi întreţinerea bazelor de 
date SQL.
16. Cunoştinţe programare web - limbajul de programare PHP.

*****

*Notă: pentru toate actele normative menţionate în prezenta bibliografie vor fi avute în vedere în mod 
obligatoriu, toate modificările şi completările intervenite şi publicate în Monitorul Oficial al României până la 
data publicării anunţului de concurs.



Atribuţiile prevăzute în fişa postului aferent funcţiei publice de execuţie consilier, clasa I, grad 
profesional asistent din cadrul Structurii de securitate a Instituţiei Prefectului-judeţul Suceava

Atribuţiile postului:

> Atribuţii ale Şefului CST1C:
• Solicită acreditarea/reacreditarea SIC (Sistem informatic şi de comunicaţie) la 

A.A.I.A.S. (Autoritatea Afacerilor Interne de Acreditare de Securitate);
• Solicită asistenţă de specialitate din partea A.A.I.A.S. şi A.A.I.S.I.C. (Autoritatea 

Administraţiei şi Internelor de Securitate pentru Informatică şi Comunicaţii) 
pentru stabilirea cerinţelor de securitate şi procedurilor de aplicare necesare şi 
respectării de către furnizorii de echipamente, pe durata întregului proces de 
dezvoltare, instalare şi testare SIC;

• Răspunde de alegerea, implementarea, justificarea şi controlul facilităţilor de 
securitate, de natură tehnică, care reprezintă parte componentă a SIC;

• Asigură exploatarea în condiţii de securitatea a SIC;
• Realizează legătura între contractant, A.A.I.S.I.C. şi A.A.I.A.S;
• Participă la selecţionarea, organizarea şi realizarea pregătirii personalului cu 

atribuţii în domeniul 1NF0SEC;
• Organizează şi desfăşoară convocări de instruire cu personalul din subordine şi 

utilizatorii din SIC;
• Stabileşte responsabilităţile personalului din subordine;
• Verifică periodic sau în timp real, implementarea măsurilor de protecţie a SIC, 

din cadrul instituţiei prefectului, pentru a se asigura că securitatea acestuia este 
în concordanţă cu cerinţele de securitate aprobate de A.A.I.A.S.;

• Ţine evidenţa echipamentelor SIC, proprietate privată, autorizate să funcţioneze 
în incinta unităţii, în condiţiile capitolului XI la O.m.a.i. nr. 810/2005 pentru 
aprobarea Normelor de aplicare a Standardelor naţionale de protecţie a 
informaţiilor clasificate în sistemele informatice si de comunicaţii - INFOSEC în

> I 9

instituţiile M.A.I.;
• Cercetează incidentele de securitate şi raportează rezultatele, ierarhic, 

A.A.I.A.S. şi A.A.I.S.I.C., concomitent cu aplicarea unor măsuri de reducere a 
consecinţelor;

> Atribuţiile administratorului de securitate al SIC-urilor:
• Elaborează şi actualizează Procedurile operaţionale de securitate (PrOpSec) 

pentru SIC;
• Monitorizează permanent toate aspectele de securitate specifice SIC;
• Participă la elaborarea şi actualizarea documentelor "Cerinţe de Securitate 

Specifice” (CSS) pentru sistemele de care răspunde;
• Actualizează si tine evidenta tuturor utilizatorilor autorizaţi;

t r t t *

• Aplică măsurile adecvate de control al accesului la SIC;
• Verifică elementele de identificare ale utilizatorilor;
• Asigură evidenţa evenimentelor legate de securitatea sistemelor şi a sesiunilor 

de lucru;
• Evaluează implicaţiile, în planul securităţii, privind modificările software, 

hardware, firmware şi procedurile propuse pentru SIC;
• Verifică dacă modificările de configuraţie a SIC afectează securitatea şi dispune 

măsurile în consecinţă;
• Verifică dacă personalul cu acces autorizat la SIC cunoaşte responsabilităţile 

care revin în domeniul protecţiei informaţiilor;
• Verifică modul de executare a întreţinerii şi actualizării software-ului pentru a 

nu se periclita securitatea SIC;



• Asigură un control riguros al mediilor de stocare a informaţiilor şi documentaţiei 
sistemului, verificând concordanta între clasa si nivelul de secretizare si a

f  t t t

informaţiilor stocate şi marcajul de secretizare a informaţiilor stocate;
• la măsuri tehnice şi organizatorice pentru protecţia mediilor de stocare a 

informaţiilor faţă de câmpurile electromagnetice şi accesul neautorizat la 
informaţiile clasificate;

• Execută controale privind modul de utilizare a mediilor de stocare a 
informaţiilor;

t 3

• Asigură păstrarea şi consultarea documentaţiei şi a datelor de evidenţă şi control 
referitoare la securitate, în conformitate cu PrOpSec;

• Stabileşte proceduri de verificare pentru utilizarea în SIC numai a software-ului 
autorizat;

• Asigură, împreună cu administratorul de sistem, aplicarea celor mai eficiente 
proceduri de creare a copiilor de rezervă şi de recuperare software;

• Raportează conducătorului instituţiei orice breşe de securitate, vulnerabilităţi şi 
încălcări ale măsurilor de securitate.

Alte atribuţii:
a  >

>  îndeplineşte atribuţiile Administratorului de securitate local pentru sistemul 
SIOCWEB din cadrul instituţiei prefectului;

>  Coordonează activitatea de inventariere anuală a documentelor clasificate din 
cadrul instituţiei prefectului;

>  Respectă normele de protecţia muncii;
>  Respectă normele de prevenire şi stingere a incendiilor;
>  Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, al datelor şi informaţiilor cu caracter 

confidenţial detinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de
i f i

serviciu;
>  Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod 

conştiincios a îndatoririlor de serviciu;
>  Se abţine de La orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;
>  Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, sau 

dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de 
realizare a acestora;

>  Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, 
informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite.

>  îndeplineşte şi alte sarcini date prin ordin al prefectului, în vederea realizării în 
cele mai bune condiţii a atribuţiilor conferite acestuia prin acte normative.

Model adeverinţă conform Anexei 2D la H.G. nr. 611 /2008
Denumire angajator
Date de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI)
Date de contact ale angajatorului (telefon, fax)
Nr. de înregistrare 
Data înregistrării

ADEVERINŢĂ

Prin prezenta se atestă faptul că dl/dna ................................ , posesor/posesoare al/a B.l./C.l.
........................  seria ...................  nr................... , CNP .................................. , a fost/este
angajatul ...................... , în baza actului administrativ de numire nr..................... /contractului
individual de muncă, cu normă întreagă/cu timp parţial de ........  ore/zi, încheiat pe durată
determinată/nedeterminată, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor cu nr.
 /......................... . în funcţia/meseria/ocupaţia de*1)...........................................

Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului aferentă contractului individual de muncă/actului 
administrativ de numire au fost solicitate studii de nîvel*2) ................... , în specialitatea

Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturi lor de serviciu, dl/dna 
  ...................................... a dobândit:



- vechime în muncă:  ........... a n i.........lu n i........zile;
- vechime în specialitatea studiilor: ....................a n i.............. lun i zile.
Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturi lor de serviciu au intervenit următoarele 

mutaţii (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu):

Nr.crt. Mutaţia intervenită Data Meseria/Funcţia/Ocupaţia 
cu indicarea 
clasei/gradaţiei 
profesionale

Numărul şi data actului pe 
baza căruia se face 
înscrierea şi temeiul legal

fn perioada Lucrată a avut.......................... zile de concediu medical ş i  ............... concediu fără
plată.

în perioada lucrată, dlui/dnei.................................. nu i s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/i s-a
aplicat sancţiunea disciplinară....................................

Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declaraţii, certificăm că datele cuprinse în 
prezenta adeverinţă sunt reale, exacte şi complete.

Data Numele şi prenumele reprezentantului
..........................  legal al angajatorului*3),

Semnătura reprezentantului legal al 
angajatorului

Ştampila angajatorului

*1) Prin raportare la Clasificarea ocupaţiilor din România şi la actele normative care stabilesc funcţii. 
*2) Se va indica nivelul de studii (mediu/superior).
*3) Persoana care, potrivit legii/actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale, reprezintă 

angajatorul în relaţiile cu terţii.

Afişat în data de 20 IUNIE 2022, la sediul şi pe pagina de internet a Instituţiei Prefectului - judeţul 
Suceava.


