
 

 
 

Instituția Prefectului – Județul Sibiu  
 
 

 
ORDIN 

privind constituirea unei Comisii de inventariere a bazelor de 
date informatice gestionate la nivelul Instituției Prefectului – 

Județul Sibiu 
 
 Prefectul Judeţului Sibiu,  

În baza referatului nr. 2935/25.02.2020 al Compartimentului 
Securitate și IT, prin care se propune emiterea unui ordin pentru 
constituirea unei Comisii de inventariere a bazelor de date informatice 
gestionate la nivelul Instituției Prefectului – Județul Sibiu, 
        Având în vedere adresa Direcției Generale de Protecție Internă nr. 
1777882/24.02.2020, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Sibiu 
sub nr. 2905/24.02.2020, prin care se solicită constituirea unei comisii în 
vederea identificării și stabilirii unor măsuri unitare de securitate, tehnice 
și procedurale, necesare diminuării riscurilor de securitate la adresa 
informațiilor transmise în format electronic, precum și pentru eliminarea 
eventualelor vulnerabilități existente, 
        Potrivit adresei mai sus menționate este necesară verificarea bazelor 
de date gestionate la nivelul instituției  pentru a se stabili dacă în conținutul 
și arhitectura acestora sunt stocate informații clasificate sau includ prin 
coroborare date clasificate, 

Luând în considerare prevederile art. 10 din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne, cu 
modificările și completările ulterioare,            

În temeiul prevederilor art. 260 alin. (1) și ale art. 275 alin. (1) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,            
         emite următorul,  

O R D I N : 
 

Art. 1. – Începând cu data prezentului ordin, se constituie Comisia 
de inventariere a bazelor de date informatice gestionate la nivelul 
Instituției Prefectului – Județul Sibiu, în următoarea componență : 

- Președinte – subprefect Macrea Rareș, șeful Structurii de Securitate; 
- Membru – Țițirigă Dorin – șef CSTIC în cadrul Instituției Prefectului 

– Județul Sibiu; 



- Membru – Camelia Perecrestov- administrator de sistem în cadrul 
Instituției Prefectului – Județul Sibiu; 

- Membru -Banea Claudiu – administrator de sistem – Serviciul Public 
Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a 
Vehiculelor – Instituția Prefectului – Județul Sibiu; 

- Membru - Stoia Alina – administrator de sistem – Serviciul Public 
Comunitar de Pașapoarte – Instituția Prefectului Județul Sibiu; 

- Membru -Nan Dorin Jan – Compartimentul de Securitate și IT – 
Instituția Prefectului – Județul Sibiu. 

        Art. 2. - Rezultatul verificărilor efectuate de către membrii comisiei 
va fi consemnat într-un proces verbal care va fi avizat de șeful structurii 
de securitate și aprobat de conducerea instituției, iar o copie a acestuia va 
fi transmisă Direcției Generale de Protecție Internă până la data de 16 
martie 2020. 
  Art. 3.- Comunicarea ordinului Compartimentului Securitate și IT 
revine Direcției Verificarea Legalității, Contencios și Relații Publice. 
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