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Atribuțiile 

postului corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent 
Compartiment Structura de securitate 

 
Denumirea postului: Consilier asistent 
Nivelul postului: execuție 
Scopul principal al postului: Gestionarea informațiilor clasificate 
 
Principalele atribuții 

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; 

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; 

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

p) întocmeşte documentaţia necesară emiterii ordinelor prefectului;  

q) întocmeşte documentele pentru implementarea la nivelul compartimentului a Programului de dezvoltare a 
sistemului de control intern/managerial propriu instituţiei. 

r) îndeplineşte alte sarcini stabilite prin ordin al prefectului în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiţii a 
atribuţiilor conferite prin reglementările legale. 

 


