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PREŞEDINTE 
 
 
 

DISPOZIȚIA nr. 22 /2021 
privind aprobarea Programului de pregătire a personalului din cadrul Consiliului 

Judeţean Vaslui care are acces la informaţii clasificate, pentru anul 2021 
 

 
Având în vedere referatul de aprobare al proiectului de dispoziție privind 

aprobarea Programului de pregătire a personalului din cadrul Consiliului Judeţean 
Vaslui care are acces la informaţii clasificate, pentru anul 2021, întocmit de 
funcționarul de securitate, nr.991/20 ianuarie 2021; 

 în conformitate cu prevederile art. 170-174 din Anexa nr.1 la Hotărârea 
Guvernului României nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de 
protecţie a informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul art. 196 alin.(1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

Dumitru Buzatu, preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, 
 
 

D I S P U N : 
  

Art.1. – Se aprobă Programul de pregătire a personalului din cadrul  Consiliului 
Judeţean Vaslui care are acces la informaţii clasificate, pentru anul 2021, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art.2. -Funcţionarul de securitate va organiza activităţile de pregătire, 
conform tematicii cuprinse în programul prevăzut la art. 1. 

Art.3. – Prezentul act administrativ va fi comunicat Instituției Prefectului - 
Județul Vaslui, precum și funcționarului de securitate din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului județean. 
 
                                                                                     Dată astăzi, 21 ianuarie 2021 
 
       P R E Ş E D I N T E, 
        Dumitru Buzatu 
 
                                                                                    Contrasemnează pentru legalitate: 

                                                                        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                                                                                           Diana Elena Ursulescu  

        
 
 
 
 

                DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, 
                                                                        Director executiv, 
                                                                                    Mihaela Dragomir             
 



 
                                                                                                        Anexa   
                                                                             la Dispoziţia nr. 22 /21.01.2021 
 
 

Programul 
de pregătire a personalului din cadrul Consiliului Judeţean Vaslui care are acces la 

informaţii clasificate, pe anul 2021 
 
 

 
Nr. 
crt. 

 
Tema pregătirii 

 
Forma de 
pregătire 

Locul 
unde se 

desfăşoară 
pregătirea 

 
 

Perioada 

1 

 Normele interne privind 
protecţia informaţiilor clasificate; 

 Metodologie privind 
managementul riscului de securitate 
pentru sistemele informatice şi de 
comunicaţii care stochează, 
procesează sau transmit informaţii 
clasificate (DS 3); 

 Reguli de bună practică privind 
utilizarea SIC SIOCWEB; 

 Ghidul INFOSEC privind analiza 
naturii şi proporţiilor ameninţărilor şi 
vulnerabilităţilor la adresa sitemelor 
informatice şi de comunicaţii (DS 4); 

 Extras din Procedurile 
Operaţionale de Securitate ale 
componentei distante a SIC SIOCWEB 
din cadrul Consiliului judetean Vaslui 
- Capitolul Raportarea incidentelor de 
Securitate. 

Informare 
Consiliul 
judeţean 

Vaslui 
Trimestrul I 

2 

 Programul de prevenire a 
scurgerii de informaţii clasificate 
deţinute de Consiliul judeţean Vaslui; 

 Metodologie privind 
managementul riscului de securitate 
pentru sistemele informatice şi de 
comunicaţii care stochează, 
procesează sau transmit informaţii 
clasificate (DS 3); 

 Extras din Procedurile 

Informare 
Consiliul 
judeţean 

Vaslui 
Trimestrul II 



Operaţionale de Securitate ale 
componentei distante a SIC SIOCWEB 
din cadrul Consiliului judetean Vaslui 
- Capitolul Planificarea măsurilor în 
situaţii de urgenţă şi pentru 
continuarea activităţii; 

 Document intern Consiliul 
judetean Vaslui referitor la protecţia 
fizică a sistemelor informatice şi de 
comunicaţii care vehiculează 
informaţii clasificate naţionale. 

3 

 Reguli generale privind 
evidenta, întocmirea, păstrarea, 
procesarea, transportul, transmiterea 
si distrugerea informațiilor 
clasificate; 

 Extras din Procedurile 
Operaţionale de Securitate ale 
componentei distante a SIC SIOCWEB 
din cadrul Consiliului judetean Vaslui 
- Capitolele Securitatea 
Documentelor şi INFOSEC; 

 Extras din Procedurile 
Operaţionale de Securitate ale 
componentei distante a SIC SIOCWEB 
din cadrul Consiliului judetean Vaslui 
- Capitolele Securitatea fizică şi de 
personal; 

 Reguli de bună practică privind 
utilizarea SIC SIOCWEB. 

Informare 
Consiliul 
judeţean 

Vaslui 
Trimestrul III 

4 

 Măsurile minime de protecţie 
specifice claselor şi nivelurilor de 
secretizare; 

 Manualul de utilizare al 
aplicaţiei SIOCWEB; 

 Ghidul INFOSEC privind analiza 
naturii şi proporţiilor ameninţărilor şi 
vulnerabilităţilor la adresa sitemelor 
informatice şi de comunicaţii (DS 4). 

Informare 
Consiliul 
judeţean 

Vaslui 
Trimestrul IV 

 


