
 

 
 

Instituția Prefectului – Județul Sibiu 

 
 
 
 

O R D I N 
privind  aprobarea Planului de continuitate a activității  

Instituției Prefectului – Județul Sibiu 
 

PREFECTUL JUDEŢULUI SIBIU,  
În baza referatului cu nr. 8059/28.04.2021 al Serviciului Monitorizarea Serviciilor 

Publice Deconcentrate şi Dezvoltare Economică, prin care se propune emiterea unui 
ordin privind aprobarea Planului de continuitate a activității Instituției Prefectului – 
Județul Sibiu,  

În considerarea prevederilor Standarului 11 “Continuitatea Activității” din Anexa 
la Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului 
controlului intern managerial al entităţilor publice,   

Luând act de evoluţia la nivel mondial şi naţional a pandemiei create de 
coronavirus (COVID - 19), la nivelul Instituției Prefectului-Județul Sibiu s-a elaborat 
Planul specific de continuitate, 

În temeiul prevederilor art. 252 – 257, ale art. 258 lit. d) și e) și ale art. 275 
alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, 
            emite următorul, 

O R D I N : 
 

 Art. 1. – Se aprobă Planul de continuitate a activității Instituției Prefectului – 
Județul Sibiu, în cazul apariţiei unor situaţii de întreruperi în derularea unor activităţi 
datorate infecției cu coronavirus COVID-19, conform Anexei nr. 1, Anexei nr. 1 a, 
Anexei nr. 1 b, Anexei nr. 1 c, Anexei nr. 1 d, Anexei nr. 1 e și Anexei nr. 1 f, anexe 
care fac parte integrantă din prezentul ordin.  

Art. 2. – Se stabilește componența Grupului de continuitate pentru asigurarea 
îndeplinirii funcțiilor esențiale conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din 
prezentul ordin. 

Art. 3. -  Comunicarea ordinului structurilor implicate revine Serviciului Juridic.  
 

 

 
 
 
 

P R E F E C T, 

Mircea – Dorin Crețu 
 

     
 
 
  
 
Sibiu la 10.05.2021                   
Nr. 309 

 
 
 



 
 

Anexa nr. 1. 
la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr.  309/2021 

 
Planul pentru asigurarea continuităţii 

în cazul apariţiei unor situaţii de întreruperi 
în derularea unor activităţi datorate infecției cu coronavirus COVID-19 

 

I. PREAMBUL  
In conformitate cu Standardul 11 a Ordinului SGG nr. 600/2018- Continuitatea activităţii, 

conducerea Instituției Prefectului Județul Sibiu, luând act de evoluţia la nivel mondial şi 
național a ameninţării create de infecția cu coronavirus (COVID - 19), a identificat principalele 
ameninţări cu privire la continuitatea derulării proceselor şi activităţilor şi asigură măsurile 
corespunzătoare pentru ca activitatea prefecturii să poată continua în orice moment, în toate 
împrejurările şi în toate planurile. 

II. CERINŢE generale 
Instituția Prefectului Județul Sibiu a elaborat, Planul de continuitate specific pe acest tip de 

risc, plan care a analizat următoarele aspecte: 

1. Identificarea funcţiilor esenţiale, care reprezintă cele mai importante activităţi ale Instituției Prefectului 
Județul Sibiu, şi care trebuie să fie desfăşurate fără discontinuitate sau cu întreruperi minime. 

Funcţiile esenţiale sunt cele care: 
Furnizează servicii vitale; 
Asigură exercitarea autorităţii publice; 
Menţin siguranţa publică; 
Susţin baza economică a ţării în cursul unei situaţii de urgenţă. 

2. Identificarea personalului din grupul de continuitate. 
Grupul de continuitate este reprezentat de personal care este obligatoriu pentru asigurarea 

îndeplinirii funcţiilor esenţiale. Pentru fiecare poziţie în cadrul grupului de continuitate fiind 
desemnați cel puțin 1 supleant pe lângă membrul titular, care pot să îndeplinească aceleaşi activităţi 
în condiţiile în care titularul este indisponibil. 

 
De asemenea, a fost identificat personalul care poate să-şi îndeplinească atribuţiile 

de la distanţă, de la domiciliu, utilizând mijloacele electronice de comunicare. 
 

3. Asigurarea continuităţii conducerii activităţii, prin stabilirea ordinii de succesiune pentru 
toate funcţiile de conducere care sunt necesare în vederea îndeplinirii funcţiilor esenţiale ale 
organizaţiei. 

Ordinea la succesiune a prevăzut care sunt înlocuitorii titularului funcţiei în situaţia în care acesta este 
indisponibil / incapabil să-şi exercite atribuţiile şi au fost nominalizați cel puţin 1 înlocuitor. 
4. Delegarea de autoritate, care specifică activităţile care pot să fie realizate de către 
persoanele autorizate să acţioneze în numele conducătorului instituţiei sau al celorlalţi lideri, să 
menţioneze condiţiile în care autoritatea delegată devine efectivă şi condiţiile în care această 
delegare încetează. 
5. Stabilirea setului de date vitale. 

Datele vitale reprezintă setul de informaţii, instrucţiuni şi documente suport care sunt necesare 
pentru îndeplinirea funcţiilor esenţiale. 

Aceste date vitale trebuie să fie disponibile personalului din grupul de continuitate, astfel încât, atunci 
când titularii sunt indisponibili, înlocuitorii acestora să aibă acces la absolut toate informaţiile necesare pentru 
a asigura continuitatea funcţiilor esenţiale ale organizaţiei. 



 
 

Datele vitale includ: 
• Copii ale ordinii de succesiune şi delegării de autoritate; 
• Lista personalului de continuitate, înlocuitorii acestora, datele de contact; 
• Copii ale planului de continuitate şi procedurilor pentru îndeplinirea funcţiilor esenţiale; 
• Lista şi datele de contact ale reprezentanţilor instituţiilor superioare şi subordonate ierarhic, 

partenerilor, colaboratorilor şi furnizorilor; 
• Chei de acces, parole şi coduri. 
 
Elaborarea Planului de continuitate s-a făcut pe 2 scenarii de indisponibilitate a  

personalului într-un procent de 10% sau 50% 
 
Conducerea Instituției Prefectului Județul Sibiu,  asigură revizuirea şi îmbunătăţirea 

planului de continuitate a activităţii, astfel încât acesta să reflecte întotdeauna toate 
schimbările ce intervin în organizaţie. 

 
III. REFERINŢE principale 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Instituţiei Prefectului - Judeţul Sibiu 
aprobat prin OP nr. 265/8.09.2015; 

Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul 
financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului 
controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu completările şi modificările ulterioare; 

Ordinul nr. 1054/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea și 
supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării și dezvoltării 
sistemului de control intern managerial la entitățile publice 

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
Hotărârea  Guvernului nr.432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 
SMA1 - A nr. 024/2014 “Continuitatea activităţii ” din 01.01.2015 - cu caracter de 

model Proceduri privind delegarea, accesul la resurse etc. 

IV. SCOP ŞI DOMENIU DE APLICARE 
Scopul prezentului PLAN este stabilirea cadrului general prin care se asigură desfăşurarea 

fără întrerupere a activităţii Instituţiei Prefectului-Judeţul Sibiu. 
Planul se aplică tuturor structurilor Instituţiei Prefectului-Judeţul Sibiu. 
Prezentul standard stabileşte: 
• situaţiile în care este afectată continuitatea activităţii; 
• modul de acţiune în cazul identificării elementelor, condiţiilor şi împrejurărilor ce pot 

determina întreruperea activităţii. 
Standardul este destinat personalului de conducere şi de execuţie, din cadrul Instituţiei 

Prefectului - Judeţul Sibiu, în desfăşurarea tuturor activităţilor pentru îndeplinirea obiectivelor 
structurii. 

Pentru a asigura continuitatea activităţii, managementul structurii trebuie să gestioneze 
o serie de măsuri formalizate prin documente, după cum urmează: 

• măsuri preventive: 
- elaborarea unor planuri care să reducă riscul apariţiei unor situaţii de întrerupere a 
activităţii, cum ar fi: planuri de intervenţie, de pază şi apărare, de mobilizare, de ocupare 
a posturilor vacante etc. 

• măsuri de continuitate a activităţii: 



 
 

- elaborarea unor planuri de continuitate a activităţilor care să furnizeze răspunsuri în 
perioade de crize majore. Planurile identifică funcţiile, serviciile şi infrastructura care va fi 
restabilită în anumite limite de timp, precum şi resursele necesare aferente (personalul cheie, 
clădiri, sisteme informatice, documente, etc.);  

- managementul funcţiilor sensibile;  
- delegarea; 
- stabilirea tehnicii de înzestrare minimală care să asigure continuitatea activităţii şi 

măsuri speciale de mentenanţă şi service pentru acestea;  
- asigurarea unor rezerve proprii care să înlocuiască bunurile mobile sau imobile esenţiale 

afectate de potenţialele crize majore. 
 

În înţelesul prezentului standard termenii se definesc astfel: 
Activitate - ansamblu de acte fizice, intelectuale şi morale făcute în scopul obţinerii unui 

anumit rezultat.  
Criză - situaţie care poate conduce la discontinuităţi în activitate (cutremur, inundaţie, 

epidemie, atac terorist, incendiu etc.) 
Structură - instituţie, direcţie, serviciu, compartiment, unitate sau similar. 

V. Regulile privind delegarea de autoritate către supleanți și seturile de date 
vitale aferente  Planului specific de continuitate a activității Instituției Prefectului 
– Județul Sibiu  

 
Pentru asigurarea continuităţii conducerii activităţii, în cazul indisponibilităţii titularului, 

succesiunea respectă ordinea prevăzută în anexa nr. 1. Succesiunea are loc în caz de 
indisponibilitate a titularului, cauzată de îmbolnăvire, accident, deces, concedii de odihnă, 
plecări în misiune sau alte cauze care fac imposibile exercitarea atribuţiilor. Notificarea 
personalului privind înlocuirea se face direct de către titular/şefii de departamente, iar dacă 
acest lucru nu este posibil, notificarea se face de către supleantul rămas la conducere. 

1. Delegarea de autoritate către supleant, în caz de indisponibilitate a titularului se va 
face pentru acele activități care pot fi delegate conform legii. Eventualele excepţii, în 
funcţie de situaţie, vor fi tratate individual, caz în care limita de delegare va fi consemnată 
de către titular. Delegarea încetează la data revenirii titularului / persoanei responsabile, 
când acesta preia atribuţiile delegate. 

2. Seturile de date vitale, necesare asigurării continuităţii activităţii instituţiei, sunt: 
- listele cu datele de contact ale conducătorilor celorlalte instituţii şi ale superiorilor 

ierarhici se păstrează la secretariatul prefectului, precum și în format electronic pe 
serverul instituţiei; 
- bazele de date uzuale  se păstrează pe serverul instituţiei; 
- informaţiile clasificate transmise spre informare de către instituţiile de specialitate 

se găsesc pe calculatorul clasificat, în încăperea dedicate; 
- parolele şi cheile de acces, precum si procedurile de acces la echipamentele IT, 

aplicaţiile dedicate sau încăperile care necesită acces pe bază de parolă sau cheie se 
păstrează la secretariatul prefectului. Plicurile cu informaţiile privind parolele de acces 
se depun în maxim 5 zile de la aprobarea prezentului Plan la cabinetul prefectului. 
Accesarea acestor locaţii este posibilă doar în cazul constatării indisponibilităţii 
titularului. 
- prezentul Plan de continuitate se păstrează la secretariatul prefectului si este 

comunicat tuturor persoanelor nominalizate, pentru luare la cunoștință și conformare. 

1. În caz de indisponibiliate a personalului, asigurarea continuităţii activităţii este în 
sarcina conducerii instituţiei, prin intermediul şefilor/coordonatorilor de departamente care 
reprezintă procentul de 10%. Funcţiile esenţiale ale instituţiei vor fi prioritare, restul 
activităţilor urmând a fi prioritizate şi diminuate proporţional cu procentul de 
indisponibilitate a personalului. 

 



 
 

VI.  PERIOADA DE APLICARE ŞI EVALUAREA PROGRAMULUI 

Prezentul Plan se va aplica, începând cu data aprobării sale prin Ordin de Prefect. 
Periodic, Instituţia Prefectului -Judeţul Sibiu va realiza o evaluare a stadiului de 

implementare a Planului. 
 
 
VII. Anexe 

 
ANEXAELE  1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f - PLANURILE DE CONTINUITATE ALE 

STRUCTURILOR FUNCȚIONALE DIN CADRUL  INSTITUȚIEI PREFECTULUI -
JUDEȚUL SIBIU 

 
ANEXA 2 - Componența Grupului de continuitate pentru asigurarea îndeplinirii 
 
 
 

P R E F E C T, 

Mircea – Dorin Crețu 
 
 
 
 
 
 
                                 

  

 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 a 
la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr.  309/2021 

 

                                                  PLAN DE CONTINUITATE A ACTIVITĂȚII DIRECȚIEI VERIFICAREA LEGALITĂȚII, CONTENCIOS ȘI RELAȚII 
PUBLICE 

Nr. 
Crt. 

Funcția esențială identificată Persoanele care asigură continuitatea 
și ordinea de succesiune 

Seturi de date 
vitale 

Observații 

1 Examinarea sub aspectul legalităţii, în 
termenele prevăzute de lege, a actelor 
administrative adoptate sau emise de 
autorităţile publice locale din judeţul Sibiu, 
contencios administrativ, emitere ordine 
prefect 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

1.Moldovan-Fulea Ana-Maria –  
Director executiv  
2.Crișan Tudora - supleant 1 
3.Belei Raluca - supleant 2  
4. Oltean Anca – supleant 3 
5. Staicu Elisabet – supleant 4 
6. Leșan Ramona – supleant 5 
7. Moisă Ioana – supleant 6 
8. Luca Felicia – supleant 7 
9. Briciu Iancu– supleant 8 

 
 

 
Parte din activități pot fi 
desfășurate și în regim de 
telemuncă în măsura în care 
angajații dispun de 
echipament IT la domiciliu 
 
 

2 Activitatea de registratură, relații publice și 
soluționare a petițiilor 

1. Marcu Sorin - registratură 
2. Toma Isabela – relații publice și 
supleant 1 pentru registratură 
3. Teleșpan Simona – supleant 2 
pentru registratură 
4. Moisă Ioana – supleant 3 pentru 
registratură 
5. Staicu Elisabet supleant 2 pentru 
relații publice 
6. Belei Raluca – supleant 3 pentru 
relații publice 

Baza de date din 
calculatorul 
dedicat 

Pentru activitatea de 
registratură este necesară 
prezența la birou în vederea 
operării în programul dedicat. 
 
 
Activitatea de relații cu 
publicul se poate defășura și 
telefonic/on-line 



 
3. Activitatea de apostilare 1.Teleșpan Simona 

2. Toma Isabela– supleant 1 
 

Baza de date din 
calculatorul 
dedicat 

Activitatea necesită prezența 
la birou  

4.   Întocmirea sau, după caz, avizarea 
documentaţiilor care stau la baza acordării 
drepturilor cu caracter reparatoriu 

1.Tomuța Monica  
2. Oltean Anca - supleant 1 
3. Luca Felicia supleant 2 
4. Crișan Tudora supleant 1 

 Activitatea necesită prezența 
la birou 

 

1.Pentru asigurarea continuității conducerii activității, în cazul indisponibilizării titularului, succesiunea respectă ordinea de mai 
sus. Succesiunea are loc în caz de indisponibilitate a responsabilului, cauzată de îmbolnăvire, accident, deces sau alte cauze care fac imposibile 
exercitarea atribuțiilor de conducere. Notificarea personalului privind înlocuirea se face direct de către titular-dacă este posibil -prin intermediul 
șefului structurii, iar dacă acest lucru nu este posibil, notificarea se face de către supleantul rămas la conducere. 

2.Delegarea de autoritate către supleant, în caz de indisponibilitate a titularului, este deplină, supleantul având în sarcină toate 
atribuțiile persoanei pe care o înlocuiește. Eventualele excepții, în funcție de situație, vor fi tratate individual, caz în care limita de delegare va fi 
consemnată de către titular. Delegarea încetează la data revenirii titularului/persoanei responsabile, când acesta preia atribuțiile delegate.   

3.Seturile de date vitale activității serviciului: 

Parole acces semnatură digitală apostilare. 

P R E F E C T, 

Mircea – Dorin Crețu 
 
 
                                 
 
 
 
 

  

     
  

 
 



 
 

Anexa nr. 1 b 

la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. _309/2021 

 

PLANUL DE CONTINUITATE A ACTIVITĂȚII SERVICIULUI MONITORIZAREA SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE ȘI 
DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

 

Nr. 
Crt. 

Funcția esențială identificată Persoanele care asigură 
continuitatea și ordinea de 

succesiune 

Seturi de date 
vitale 

Observații 

1. Monitorizarea serviciilor publice 
deconcentrate și servicii de utilitate 
publică: 
-participă alături de reprezentanţi ai 
serviciilor publice deconcentrate la acţiuni de 
verificare, potrivit competenţelor, a modului 
de aplicare şi respectare a actelor normative 
la nivelul judeţului, în cadrul unor comisii 
mixte constituite prin ordin al prefectului; 
-monitorizează serviciile comunitare de 
utilităţi publice, conform prevederilor H.G nr. 
247/2006; 
-asigură Secretariatul tehnic al Colegiului 
Prefectural 
- elaborează şi prezintă Compartimentului 
Dezvoltare informări trimestriale cu privire la 
realizarea planului de acţiuni pentru 
realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în 
Programul de guvernare; 
-realizează activități în colaborare cu serviciile 
publice deconcentrate; 

1. Cosma Codruța – șef serviciu                 
2. Madina Laura – supleant 1 
3. Bucur Otilia Maria - supleant 2 
4. Mocan Diana - supleant 3 
5. Bordean Andreea - supleant 4 
6. Niculaie Dorel-Tudor – supleant 5 
7. Monica Moldovan – supleant 6 
 
 

Baze de date 
proprii, rapoarte, 
radiograme, 
adrese, email-uri; 

Parte din activități pot fi 
desfășurate și în regim de 
telemuncă în măsura în care 
este necesar, iar instituția 
poate asigura toate condițiile 
desfășurării activității la 
domiciliu (echipamentele IT 
care conțin documentele, 
informațiile bazele de date 
necesare etc.) sau angajații 
dispun de echipamentul IT 
necesar la domiciliu.  
Activitatea de organizare a 
ședințelor și întâlnirilor 
Prefectului necesită prezența 
la serviciu, la fel și 
participarea în cadrul 
acestora. 
Activitatea de întocmire a 
proceselor verbale și de 
contactare a participanților la 
întâlniri/ședințe se poate 
desfășura on-line/telefonic. 



- participă la Comisii/echipe mixte de 
verificare/control constituite prin ordin al 
Prefectului; 
- realizează lucrările de secretariat și 
participă la activitatea Comisiei Comitetul 
consultativ de dialog civic pentru problemele 
persoanelor vârstnice, Comisiei de 
monitorizare, coordonare şi îndrumare 
metodologică a implementării şi dezvoltării 
sistemului de control intern managerial, 
Comisiei de atribuire denumiri, Grupul 
județean pentru asigurarea protecției 
unităților de învățământ, alte comisii și 
grupuri tehnice de suport; 
 

Activitatea de verificare a 
SPD-urilor la sediul acestora, 
precum și a Comisiilor mixte 
necesită prezența la serviciu 
și, după caz, deplasarea în 
teren. 

2. Situații de urgență și ordine publică : 
-urmăresc îndeplinirea măsurilor dispuse de 
către prefect, în calitate de preşedinte al 
Comitetului judeţean pentru situaţii de 
urgenţă; 
-prezintă prefectului propuneri privind modul 
de utilizare, în situaţii de criză, a fondurilor 
special alocate de la bugetul de stat; 
-propune prefectului, în situaţiile prevăzute 
de lege, convocarea Comitetului Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă, a consiliilor locale 
sau a consiliului judeţean ; 
-întocmesc rapoarte şi informări privind 
evoluţia şi desfăşurarea evenimentelor în caz 
de dezastru, precum şi măsurile întreprinse 
de autorităţile administraţiei publice locale în 
acest domeniu, pe care le înaintează 
prefectului; 
-asigură informarea prefectului cu privire la 
iminenţa producerii unor fenomene naturale 
periculoase; 

1. Cismaru Daniel  
2. Tudor Niculae-Dorel – supleant 1 
3. Bordean Andreea – supleant 2 
4.Cosma Codruța - supleant 3  
 

Baze de date 
proprii, rapoarte, 
radiograme, 
adrese, email-uri; 

Parte din activități pot fi 
desfășurate și în regim de 
telemuncă în măsura în care 
este necesar, iar instituția 
poate asigura toate condițiile 
desfășurării activității la 
domiciliu (echipamentele IT 
care conțin documentele, 
informațiile bazele de date 
necesare etc.) sau angajații 
dispun de echipamentul IT 
necesar la domiciliu. 
Activitatea de organizare a 
ședințelor și întâlnirilor 
Prefectului sau Grupurilor 
tehnice și participarea la 
acestea necesită prezența la 
serviciu. 
Activitatea de întocmire a 
proceselor verbale și de 
contactare a participanților la 



-asigură informarea prefectului, în perioada 
producerii fenomenelor naturale periculoase, 
cu privire la evaluarea preliminară a efectelor 
şi a pagubelor produse; 
-prezintă prefectului propuneri pentru 
acordarea unor ajutoare umanitare în scopul 
protecţiei populaţiei afectate de calamităţi 
naturale, epidemii, epizootii, incendii sau alte 
fenomene periculoase; 
-verifică modul de distribuire a ajutoarelor 
umanitare şi a sumelor alocate din Fondul de 
intervenţie la dispoziţia Guvernului; 
-participă din partea Instituţiei Prefectului, la 
activităţile secretariatului tehnic al 
Comitetului judeţean pentru situaţii de 
urgenţă; 
- participă din partea Instituţiei Prefectului, la 
activităţile Grupului de suport tehnic pentru 
gestionarea situațiilor de urgență generate 
de epidemii al Comitetului Județean pentru 
Situații de Urgență Sibiu și întocmirea 
proceselor verbale; 
- conlucrează cu unităţile teritoriale din 
subordinea Ministerului Afacerilor  Interne, 
Ministerului Apărării Naţionale şi a Serviciului 
Român de Informaţii la elaborarea măsurilor 
care se impun pentru asigurarea respectării 
drepturilor individuale, apărarea proprietăţii 
publice şi a proprietăţii private, siguranţa 
cetăţenilor şi prevenirea infracţiunilor; 
 

întâlniri/ședințe se poate 
desfășura on-line/telefonic. 

3. Dezvoltare economică, strategii, 
programe de guvernare: 
-realizează documentarea necesară elaborării 
anchetelor economice şi le transmite 
Ministerului Finanţelor ; 

1. Moldovan Monica  
2. Bordean Andreea - supleant 1 
3. Cosma Codruța -  supleant 2 
Pentru efectuarea lucrărilor grupului 
de lucru  privind întocmirea Situației 

Baze de date 
proprii, rapoarte, 
adrese, email-uri; 
 
 

Parte din activități pot fi 
desfășurate și în regim de 
telemuncă în măsura în care 
este necesar, iar instituția 
poate asigura toate condițiile 



- -asigură examinarea proiectelor bugetelor, 
precum şi a situaţiilor financiare privind 
execuţia bugetară, întocmite de serviciile 
publice deconcentrate, conform procedurii 
stabilite, după caz, prin ordin al ministrului ori 
al conducătorului organului administraţiei 
publice centrale organizat la nivelul unităţilor 
administrativ - teritoriale, în vederea emiterii 
avizului prefectului;  

- -realizează documentarea necesară şi 
elaborează pe baza acesteia raportul anual 
privind starea economico-socială a judeţului 
care se înaintează, potrivit legii, Guvernului; 

- - participă la lucrările grupului de lucru  pentru 
realizarea Situației cu numărul de  posturi 
pentru U.A.T.-urile din județul Sibiu pentru 
anul 2021, și a raportărilor trimestriale 
ulterioare, conform prevederilor  Ord. 
nr.338/2021;  

- - realizează Profilul Investițional al 
autorităților publice locale din județul Sibiu; 

- - întocmește Planul de acțiuni pentru anul 
2021 pentru implementarea Programului de 
Guvernare și realizează monitorizarea 
trimestrială/semestrială a  acestuia; 
                                       

cu numărul de  posturi pentru 
U.A.T.-urile din județul Sibiu 
continuitatea se realizează de către 
membrii din cadrul acestuia sua prin 
alți angajați desemnați prin ordinul 
prefectului. 

 desfășurării activității la 
domiciliu (echipamentele IT 
care conțin documentele, 
informațiile bazele de date 
necesare etc.) sau angajații 
dispun de echipamentul IT 
necesar la domiciliu. 
Activitatea de contactare a 
instituțiilor publice avizate se 
poate desfășura on-
line/telefonic. 
Activitatea în cadrul 
comisiilor, grupurilor de lucru 
și de suport, necesită 
prezența la serviciu. 
 

4. - Implementarea Programului operațional 
Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD 
conform prevederilor Ordonanței nr.84/2020; 

1. Madina Laura  
2. Mocan Diana - supleant 1 
3. Bucur Otilia supleant 2 
4.Cosma Codruța – supleant 3 
5. Bordean Andreea – supleant 4 
6. Niculaie Dorel -Tudor–supleant 5 

Baze de date 
proprii, baze de 
date de la 
Ministerul 
Fondurilor 
Europene, 
adrese/emailuri de 
la primăriile din 
județ, procesele 
verbale de recepție 

Activitatea necesită prezența 
la serviciu și deplasarea la 
sediul primăriilor din județ. 
 



ajutoare și liste de 
distribuție, 
procesele verbale 
de predare a 
tichetelor pentru 
școlari/preșcolari 
către primării, baze 
de date cu 
centralizare și 
transmitere carduri 
sociale pentru 
persoanele 
vârstnice. 

5.  - Organizarea și realizarea activităților privind 
Recensământul agricol în anul 2021 

1.Niculaie Dorel-Tudor – 
reprezentant al Instituției Prefectului 
Județul Sibiu în cadrul 
Secretariatului Comisiei Județene 
pentru Recensământul Agricol; 
-se înlocuiește de către un alt 
membru al Secretariatului Tehnic al 
Comisiei; 

Baze de date 
proprii 

Activitatea de deplasare la 
sediul instituțiilor publice cu 
atribuții în domeniu din județ, 
de organizare a ședințelor 
Comisiei și participarea la 
acestea necesită prezența la 
serviciu. 
Activitatea de contactare a 
autorităților publice 
centrale/locale și/sau a 
instituțiilor publice avizate se 
poate desfășura on-
line/telefonic. 

6.  Colaborarea dintre Instituția Prefectului 
Județul Sibiu și serviciile publice 
deconcentrate, pe de o parte,  cu autoritățile 
publice locale și alte instituții publice/structuri 
private, pe de altă parte, și transmiterea de 
informații/documente de la ministere către 
a.p.l.-uri, respectiv centralizarea de 
informații/documente și transmiterea către 
diferite ministere. 

1. Cosma Codruța – șef serviciu                 
2. Madina Laura – supleant 1 
3. Bucur Otilia Maria-supleant  2 
4. Mocan Diana - supleant 3 
5. Moldovan Monica – supleant 4 
6. Bordean Andreea - supleant 5 
7. Cismaru Daniel – supleant 6 
8. Niculaie-Dorel Tudor – supleant 7 

Baze de date 
proprii, 
adrese/radiograme 
de la diferite 
ministere, 
contracte de 
finanțare/acte 
adiționale. 

Parte din activități pot fi 
desfășurate și în regim de 
telemuncă în măsura în care 
este necesar, iar instituția 
poate asigura toate condițiile 
desfășurării activității la 
domiciliu (echipamentele IT 
care conțin documentele, 
informațiile bazele de date 
necesare etc.) sau angajații 



dispun de echipamentul IT 
necesar la domiciliu. 
Activitatea de contactare a 
autorităților publice 
centrale/locale și/sau a 
instituțiilor publice avizate se 
poate desfășura on-
line/telefonic. 
Activitatea de 
predare/preluare de 
documente și participarea la 
diferite întâlniri cu 
reprezentanții structurilor 
menționate necesită prezența 
la serviciu. 

7. Elaborarea de documente interne: rapoarte 
pentru evaluarea performanțelor profesionale 
individuale ale prefectului/subprefectului, 
proceduri, procese verbale, informări, situații, 
documente SCIM . 

1. Cosma Codruța – șef serviciu                 
2. Madina Laura – supleant 1 
3. Bucur Otilia Maria-supleant 2 
4. Mocan Diana - supleant 3 
5. Moldovan Monica – supleant 4 
6. Bordean Andreea - supleant 5 
7. Cismaru Daniel – supleant 6 
8. Niculaie-Dorel Tudor – supleant 7 
 

Baze de date 
proprii, 
adrese/radiograme 
de la diferite 
ministere 

Activitatea necesită prezența 
la serviciu. 

 

1.Pentru asigurarea continuității conducerii activității, în cazul indisponibilizării titularului, succesiunea respectă ordinea de mai 
sus. Succesiunea are loc în caz de indisponibilitate a responsabilului, cauzată de îmbolnăvire, accident, deces sau alte cauze care fac imposibile 
exercitarea atribuțiilor de execuție/conducere. Desemnarea personalului privind înlocuirea se face în conformitate cu înlocuirile prevăzute în cadrul 
fișelor de post, iar comunicarea se realizează în mod direct de către titular-dacă este posibil -prin intermediul șefului de serviciu, iar dacă acest 
lucru nu este posibil, comunicarea se face de către supleantul rămas la conducere/serviciu. 

2.Delegarea de autoritate către supleant, în caz de indisponibilitate a titularului deplină, este deplină, supleantul având în sarcină 
toate atribuțiile persoanei pe care o înlocuiește. Eventualele excepții, în funcție de situație, vor fi tratate individual, caz în care limita de delegare 
va fi consemnată de către titular. Delegarea încetează la data revenirii titularului/persoanei responsabile, când acesta preia atribuțiile delegate.   



 

3.Seturile de date vitale activității serviciului: 

- Parolele de acces la bazele de date proprii fiecăruia; lista contactelor instituțiilor publice cu care se colaborează. 

 

             

P R E F E C T, 

Mircea – Dorin Crețu 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa nr. 1 c 

la Ordinul Prefectului  Județului Sibiu nr. 309/2021 

                                        PLAN DE CONTINUITATE A ACTIVITĂȚII SERVICIULUI FINANCIAR RESURSE UMANE-ADMINISTRATIV 

Nr. 
Crt. 

Funcția esențială identificată Persoanele care asigură continuitatea și 
ordinea de succesiune 

Seturi de date vitale Observații 

1 Continuitatea operațională și a tranzacțiilor 
financiare, asigurarea resurselor financiare 
necesare derulării activității: 

- Execuția bugetului de venituri și cheltuieli 
- Întocmirea cererilor de deschidere de 

credite 
- Întocmirea raportărilor lunare în relația cu 

MAI și Trezoreria Statului. 
- Alte activități urgente și raportări pe linie 

financiar-contabilă 
 
 

 
 

- Plata furnizorilor, întocmirea ordinelor de 
plată pentru plata salariilor ( semnături 
OP) 

- Depunerea numerarului și întocmirea foilor 
de vărsământ și a ordinelor de plată. 

1.Vlad Mihaela  - p. Sef serviciu-titular 
2.Nicoară Laura - supleant 1  

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
1.Vlad Mihaela- p.sef serv. - titular 
2.Hurdu Alina-supleant 1 
3. Nicoară Laura- titular 
4. Chiș Rita – supleant 1 
 

Baze de date puse la 
dispoziția MAI  aflate 
pe calculatoarele din 
Compartimentul 
contabilitate și pe 
calculatorul dedicat cu 
descărcarea variantelor 
de program și 
transmitere a bazei de 
date 
 
 
 
 
Baze de date de la 
Ministerul Finanțelor și 
utilizarea platformei de 
achizitii electronice 

Activitatea necesită prezența 
fizică la birou deoarece nu se pot 
prelua aceste date în astfel încât 
să se poată lucra de la distanță 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitatea presupune prezența la 
birou și deplasarea la Trezoreria 
Sibiu pentru depunerea 
numerarului încasat de la 
Serviciul Public Comunitar regim 
Permise de Conducere și 
Înmatriculare Vehicule 



2 Plata salariilor angajaților și activitatea pe 
linie de SSM 

1.Hurdu Alina- titular 
2.Anghel Mihaela-titular 
3. Chiș Rita- titular SSM 
 

Baze de date din 
calculatorul dedicat 

Activitatea necesită prezența la 
birou, fiind calculator clasificat. 

3. Achiziții administrativ 
 achiziții 

 
 
 

- Administrativ 

-Nu exista personal pe linie de achiziții 
 
 
 
-Nu există personal pe linie de  
administrativ  -atribuțiile sunt preluate 
de:- Vlad Mihaela p. Șef serviciu 
     -  Manuil Petre –șofer  titular 
     - Tulban Gheorghe- contract de 
prestări servicii  - șofer și personal care 
asigură funcționarea în bune condiții a 
instalațiilor : en electrică, centrale 
termice, reparații urgente 

 Activitatea necesită prezența la 
birou  

     
 

 

1.Pentru asigurarea continuității conducerii activității, în cazul indisponibilizării titularului, succesiunea respectă ordinea de mai 
sus. Succesiunea are loc în caz de indisponibilitate a responsabilului, cauzată de îmbolnăvire, accident, deces sau alte cauze care fac imposibile 
exercitarea atribuțiilor de conducere. Notificarea personalului privind înlocuirea se face direct de către titular-dacă este posibil -prin intermediul 
șefului de serviciu, iar dacă acest lucru nu este posibil, notificarea se face de către supleantul rămas la conducere. 



2.Delegarea de autoritate către supleant, în caz de indisponibilitate a titularului, este deplină, supleantul având în sarcină toate 
atribuțiile persoanei pe care o înlocuiește. Eventualele excepții, în funcție de situație, vor fi tratate individual, caz în care limita de delegare va fi 
consemnată de către titular. Delegarea încetează la data revenirii titularului/persoanei responsabile, când acesta preia atribuțiile delegate.   

3.Seturile de date vitale activității serviciului: 

- Parolele și cheile de acces la bazele de date ale programelor de contabilitate, situații financiare, deschideri de credite, program salarii. 

 
 
 
 

 

P R E F E C T, 

Mircea – Dorin Crețu 

 

 

 

 
  

     

 

 

  

 

 

 



 

Anexa nr. 1 d 

la Ordinul Prefectului Județul Sibiu nr. _309/2021 

 

                                                  PLAN DE CONTINUITATE A SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE PAȘAPOARTE SIBIU  

              Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte al judeţului Sibiu este înfiinţat şi îşi desfăşoară activitatea în temeiul OG nr. 83/2001, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi a HG nr. 1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare 
a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple. 

 Potrivit Statului de organizare serviciul de paşapoarte este prevăzut cu un total de 16 posturi din care: ofiţeri – 7 şi agenţi – 9. 

Structura organizatorică a serviciul este următoarea: 

 - Conducerea – 1 post; 

 - Compartimentul emitere, evidenţă paşapoarte şi probleme de migrări – 8 posturi; 

 - Compartimentul informatică – 2 posturi; 

 - Compartimentul restricţii – 5 posturi (1 post vacant). 

Identificarea funcției esențiale: Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte este structură de prelucrare automată a datelor şi valorificare a 
informaţiilor prin proceduri informatice. 

Nr. 
Crt. 

Funcția esențială identificată Persoanele care asigură continuitatea și 
ordinea de succesiune 

Seturi de date 
vitale 

Observații 

1 Conducerea 

- Șeful Serviciul Public Comunitar de 
Paşapoarte organizează, coordonează 
activitatea de eliberare și evidență  
pașapoartelor simple electronice și temporare; 

 

1.Rus Minerva - șef serviciu -  titular 
 
2.Petrescu Nicolae Cătălin - supleant 1 
 
3.Șerb Adrian Dumitru - supleant 2  

 
 
 
 

Acces și 
exploatare în 
activitatea 
curentă a 
sistemelor 
informatice de 
evidență  IDIS, 
ESPAS, 
DEPABD 

Activitatea necesită prezența 
fizică la serviciu deoarece nu 
se pot accesa bazele de date 
de la distanță. 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

2 Compartimentul emitere, evidenţă 
paşapoarte şi probleme de migrări  

    a) primirea şi soluţionarea cererilor pentru 
eliberarea paşapoartelor simple; 

    b) administrează şi valorifică registrele 
judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, 
de evidenţă a paşapoartelor simple şi 
furnizează, la cererea justificată a persoanelor 
fizice sau juridice/entităţilor îndreptăţite, date 
din cuprinsul acestora, cu respectarea 
dispoziţiilor legale în vigoare, inclusiv a celor 
privind protecţia datelor cu caracter personal; 

    c) furnizează permanent, în cadrul 
Sistemului naţional informatic de evidenţă a 
paşapoartelor simple, informaţii necesare 
actualizării acestuia; 

 

  d) validarea și aprobarea cererilor se 
realizează, potrivit procedurilor stabilite de 
Direcţia Generală de Paşapoare, pe roluri, 
fiecare persoană având creat un cont de 
utilizator în domeniul passport.net cu rolurile 
aferente. 

1. Șerb Adrian Dumitru – titular 
2. Boțoc Delia- titular 
3. Horodnic Roxana - titular 
4. Dragomir Ioan –titular 
5. Stoica Adrian - titular 
6. Ciocîrlan Andreea Mihaela- titular 
7. Popescu Petre Cristian- supleant 1 
8. Trif Cristina Maria- supleant 2 
9. Hărșan Dorina – supleant  3 
10. Olariu Elena Gabriela-supleant 4 
11. Coandă Teodora - supleant 5 
12. Băra Mihai - supleant 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Petrescu Nicolae Cătălin- titular 
2. Șerb Adrian Dumitru-titular 
3. Stoia Alina Simona- supleant 2 

 
 
 
       1.Șerb Adrian Dumitru – titular 
       2. Petrescu Nicolae Cătălin- titular 

Acces și 
exploatare în 
activitatea 
curentă a 
sistemelor 
informatice de 
evidență  IDIS, 
ESPAS, 
DEPABD 
 

Activitatea necesită prezența 
fizică la serviciu deoarece nu 
se pot accesa bazele de date 
de la distanță. 
 



  e) eliberarea pașapoartelor simple 
electronice și temporare; 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) personalizarea paşapoartelor simple se 
realizează, potrivit procedurilor stabilite de 
Direcţia Generală de Paşapoare, pe roluri, 
fiecare persoană având creat un cont de 
utilizator în domeniul passport.net cu rolurile 
aferente. 

 

 

 

 

 

       3. Dragomir Ioan -titular 
       4. Ciocârlan Andreea Mihaela- titular 
       5. Boțoc Delia- titular 
       6. Stoica Adrian – titular 
       7. Horodnic Roxana – titular 
       8. Popescu Petre Cristian- supleant 1 
       9. Trif Cristina Maria- supleant 2 
      10. Hărșan Elena Dorina – supleant 3 
      11. Olariu Elena Gabriela-supleant 4 
      12. Coandă Teodora - supleant 5 
      13. Constantin Dorel- supleant 6 
      14. Stoia Alina Simona- supleant 7 
 
 
 
 

1. Hărșan Elena Dorina- titular 
2. Stoia Alina Simona- titular 
3. Boțoc Delia- supleant 1 
4. Ciocîrlan Andreea Mihaela-

supleant 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Compartimentul informatică 
a) asigurarea funcționalității și integrității 
sistemului informatic în vederea emiterii 
pașapoartelor 

1. Stoia Alina Simona - titular 
2. Hărșan Elena Dorina- supleant 1 

 

Acces și 
exploatare în 
activitatea 
curentă a 

Activitatea necesită prezența 
fizică la serviciu deoarece nu 
se pot accesa bazele de date 
de la distanță. 



 sistemelor 
informatice de 
evidență  IDIS, 
ESPAS, 
DEPABD 
 

 

4.  Compartimentul restricții 
    a) efectuează verificări în evidenţa 
paşapoartelor, la solicitarea Direcţiei generale 
de paşapoarte, cu privire la minorii de 
cetăţenie română neînsoţiţi sau supuşi unor 
măsuri de protecţie instituţională în 
străinătate, cetăţenii români accidentaţi, 
spitalizaţi, decedaţi, aflaţi în situaţii care le pot 
pune în pericol viaţa, integritatea corporală 
sau sănătatea, sau care au încălcat legile 
statelor în care au călătorit, în scopul 
identificării ori, după caz, informării familiei 
sau reprezentantului legal cu privire la situaţia 
de dificultate în care se află cetăţeanul român 
în străinătate; 

    b) pune în aplicare măsurile de limitare a 
exercitării dreptului la liberă circulaţie în 
străinătate, dispuse de organele competente, 
potrivit legii. 

   c) identifică ori, după caz, informează familia 
sau reprezentantul legal cu privire la situaţia 
de dificultate în care se află persoanele 
prevăzute la lit. c), precum şi punerea în 
aplicare a măsurilor prevăzute la lit. e) prin 
deplasări efectuate în teren. 

 

1. Popescu Petre Cristian –titular 
2. Trif Cristina Maria- titular 
3. Coandă Teodora - titular 
4. Băra Mihai - titular 

Acces și 
exploatare în 
activitatea 
curentă a 
sistemelor 
informatice de 
evidență  IDIS, 
ESPAS, 
DEPABD 
 

Activitatea necesită prezența 
fizică la serviciu deoarece nu 
se pot accesa bazele de date 
de la distanță și deplasări în 
teren cu autoturismul 
instituției 



 

 

1. Asigurarea continuităţii conducerii activităţii este asigurată de şeful serviciului, comisar şef de poliţie Rus Minerva, iar în situaţia 
în care aceasta se află în imposibilitate de a exercita prerogativele de management în mod automat prin înscriere în Dispoziţia de zi pe Unitate 
conducerea operativă a serviciului se asigură în ordine de: 

 - comisar de poliţie Petrescu Nicolae Cătălin; 

- inspector de poliţie Șerb Adrian Dumitru;  

2.Delegarea de autoritate către supleant, în caz de indisponibilitate a titularului, este deplină, supleantul având în sarcină toate 
atribuțiile persoanei pe care o înlocuiește. Eventualele excepții, în funcție de situație, vor fi tratate individual, caz în care limita de delegare va fi 
consemnată de către titular. Delegarea încetează la data revenirii titularului/persoanei responsabile, când acesta preia atribuțiile delegate.   

3.Seturile de date vitale activității serviciului: 

- Parolele și cheile de acces la bazele de date ale programelor informatice de evidență. 
 
 
 
 

P R E F E C T, 

Mircea – Dorin Crețu 
 
 
                                  
 
 
 
 

  

     
  
 
 



 
 
 
 
 
 

          Anexa nr. 1 e 

la Ordinul Prefectului Județul Sibiu nr. 309/2021 

                                         

PLAN DE CONTINUITATE AL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI 

INMATRICULARE A VEHICULELOR 

Nr. 
Crt. 

Funcția esențială identificată Persoanele care asigură continuitatea și 
ordinea de succesiune 

Seturi de date vitale Observații 

1 - Continuitatea conducerii 
serviciului 
 

- Asigurarea continuitatii 
activitatii pe linie de de 
preschimbare a permiselor de 
conducere precum si  
inmatriculare a vehiculelor 

 

1.Cms. Sef CHIRILA SILVIU – imputernicit 
sef serviciu - titular                 
                                                          
2.Cms. Sef SOARE COSMIN MIRCEA  - 
supleant 1 
 
3.Cms. Sef OLARIU STANCIU CRISTIAN - 
supleant 2  

 
 
 
 

   
 

Actualizarea/efectuarea 
de verificari in bazele 
de date  aflate pe 
calculatoarele din 
Compartimentul  
inmatriculari si 
Compartimentul 
permise de conducere. 
 
 
 

Activitatea necesită 
prezența fizică la birou 
deoarece nu se poate 
accesa bazele de date cu 
detinatorii permiselor de 
conducere si detinatorii de 
vehicule de acasa. 
 
 
 

2 Compartimentul permise de 
conducere si examinari 

- Asigurarea continuitatii 
activitatii pe linie de de 
preschimbare a permiselor de 
conducere. 

 

1. DIACONU IONUT ANDREI - titular 
2.  PAROS VALENTIN-titular - titular 
3.  MARCIUC CALIN CRISTIAN - supleant 
4.  SOVA JENICA CATALIN - supleant 
5.  IENCIU OVIDIU IOAN - supleant 
6.  COSTEA DUMITRU DAN – supleant 
 

Asigura continuitatea 
activitatii de 
preschimbare a 
permiselor de 
conducere 

Activitatea necesită 
prezența fizica la birou. 



 
3. Compartimentul inmatriculari 

- Asigurarea continuitatii 
activitatii pe linie de  
inmatriculare a vehiculelor. 

 

1. DAN MARIUS - titular 
2. POSA CLAUDIU IOANEL - titular 
3. GHISOIU ANA LACRIMA – titular 
4. VASILE IONUT ALEXANDRU - titular 
5. LUCA DORIN IOAN – supleant 
6. ZGLAVUTA CALIN ANGEL - supleant 
 
 
 

Asigura continuitatea 
activitatii de 
inmatriculare/ 
transcriere/eliberare de 
autorizatii de circulatie 
provizorie/ radieri 
vehicule 

Activitatea necesită 
prezența  fizica la birou.  

4. Compartimentul informatic 
- Asigurarea functionarea bazelor 

de date ale serviciului.  
 

1. BANEA CLAUDIU LUCIAN - titular 
2. PERECRESTOV CAMELIA ELENA – 
titular 
3. MIHU MONICA – supleant 
 

Asigura functionarea 
bazelor  informatice de 
date ale serviciului. 

Activitatea necesită 
prezența fizica la birou. 

 

1.Pentru asigurarea continuității conducerii activității, în cazul indisponibilizării titularului, succesiunea respectă ordinea de mai 
sus. Succesiunea are loc în caz de indisponibilitate a responsabilului, cauzată de îmbolnăvire, accident, deces sau alte cauze care fac imposibile 
exercitarea atribuțiilor de conducere. Notificarea personalului privind înlocuirea se face direct de către titular-dacă este posibil -prin intermediul 
șefului de serviciu, iar dacă acest lucru nu este posibil, notificarea se face de către supleantul rămas la conducere. 

2.Delegarea de autoritate către supleant, în caz de indisponibilitate a titularului, este deplină, supleantul având în sarcină toate 
atribuțiile persoanei pe care o înlocuiește. Eventualele excepții, în funcție de situație, vor fi tratate individual, caz în care limita de delegare va fi 
consemnată de către titular. Delegarea încetează la data revenirii titularului/persoanei responsabile, când acesta preia atribuțiile delegate.   

3.Seturile de date vitale activității serviciului: 

- Parolele și cheile de acces la bazele de date ale programelor. 
 

P R E F E C T, 

Mircea – Dorin Crețu 
 
 
                                  



 
 

  

     
Anexa nr. 1 f 

La Ordinul Prefectului  Județului Sibiu nr.  _309/2021 

 

PLAN DE CONTINUITATE A ACTIVITĂȚII COMPARTIMENTULUI SECURITATE ȘI IT 

Nr. 
Crt. 

Funcția esențială identificată Persoanele care asigură continuitatea și 
ordinea de succesiune 

Seturi de date vitale Observații 

1 Activitatea IT a Instituției Prefectului – 
Județul Sibiu 
- Supravegherea constantă a serverelor 

instituției, asigurarea suportului logistic pentru 
toate compartimentele exceptând serviciile 
comunitare, asigurarea comunicării pe email, 
asigurarea protecției împotriva atacurilor 
cibernetice, păstrarea integrității bazelor de 
date, a conturilor de email, a mijloacelor 
media de comunicare cu exteriorul (pagină de 
web) 

- Consilier – Țițirigă Dorin - titular - Serverele instituției 
(toate bazele și 
documentele în 
format electronic 
ale instituției) 

Pentru bazele de date stocate pe 
server, funcționarea 
calculatoarelor și a serverelor, a 
funcționalității rețelei este 
obligatorie prezența fizică minim 
3 zile pe săptămână. 
 
Gestionarea paginii de internet a 
instituției poate fi realizată 100% 
remote 

2 Activitatea în domeniul protecției  
informațiilor clasificate în format letric și 
electronic (comunicare SMEC). 
- Transmiterea informațiilor de interes operativ 

de către structurile MAI abilitate 

- Consilier – Nan Dorin Jan – titular 
- Consilier – Țițirigă Dorin – supleant 

1 
- Consilier – Chiș Rita – supleant 2 – 

în caz de urgență pentru 
comunicarea SMEC (în cazul în care 
Titularul și Supleantul 1 se află în 
imposibilitatea deplasării la sediu) 

- Documente 
Clasificate 

- Program de lucru pentru 
asigurarea continuității: 

- 8 – 12 – titular, supleant 1 
- 12 – 16 – supleant 1 
- 16 – 20 – titular 
- La nevoie, în urma 

comunicării pe SMS, titularul  
sau supleanții 1 și 2 se vor 
deplasa la sediu pentru 
decriptarea și comunicarea 
mesajelor 



 

 

1.Pentru asigurarea continuității conducerii activității, în cazul indisponibilizării titularului, succesiunea respectă ordinea de mai 
sus. Succesiunea are loc în caz de indisponibilitate a responsabilului, cauzată de îmbolnăvire, accident, deces sau alte cauze care fac imposibile 
exercitarea atribuțiilor de conducere. Notificarea personalului privind înlocuirea se face direct de către titular-dacă este posibil -prin intermediul 
șefului de serviciu, iar dacă acest lucru nu este posibil, notificarea se face de către supleantul rămas la conducere. 

2.Delegarea de autoritate către supleant, în caz de indisponibilitate a titularului, este deplină, supleantul având în sarcină toate 
atribuțiile persoanei pe care o înlocuiește. Eventualele excepții, în funcție de situație, vor fi tratate individual, caz în care limita de delegare va fi 
consemnată de către titular. Delegarea încetează la data revenirii titularului/persoanei responsabile, când acesta preia atribuțiile delegate.   

3.Seturile de date vitale activității serviciului: 

- funcționarea comunicării instituției cu exteriorul,  funcționarea tuturor calculatoarelor instituției, indiferent de nivelul ei (server, stație), 
comunicarea și gestionarea  documentelor clasificate secrete de serviciu sau secrete de stat. 
 

 

 

 

 

P R E F E C T, 

Mircea – Dorin Crețu 

 

 

 

 

                          
  



     

ANEXA NR. 2 
LA ORDINUL PREFECTULUI JUDEȚULUI SIBIU NR. 309/2021 

 
 

COMPONENȚA GRUPULUI DE CONTINUITATE 
 

 PENTRU ASIGURAREA ÎNDEPLINIRII FUNCȚIILOR ESENȚIALE 

Nr. 
Crt 

Funcţia esenţială identificată Grupul de continuitate si ordinea de 
succesiune 

Seturi de date vitale Observații 

1. Conducerea Comitetului pentru 
Situaţii de Urgenţă Sibiu 

1. Prefect Mircea Dorin CREȚU- titular 
2. Președintele Consiliului Județean Sibiu, 

conform prevederilor legale în domeniu și 
Ordinului Prefectului Județului Sibiu 
nr.188/11.03.2021. 

Asigurarea conectării în 
videoconferinţă / telefonic. 

Este esenţial accesul 
continuu la mai multe 
mijloace de comunicaţii: 
telefoane mobile din minim 
două reţele de telefonie, 
radio-comunicaţii, telefon 
M.A.I. si I.C.. Contact cu 
S.T.S. permanent. 

2. Conducerea Colegiului Prefectural și 
coordonarea activității instituției  

1. Prefect Mircea Dorin CREȚU- titular 
2. Subprefect Sanda Ligia MUNTEAN – 
supleant 1 
3. Subprefect Laurențiu THEODORU – 
supleant 2 

Baze de date, contacte 
instituţii, parolă computer, 
adresă email. 

Este esenţial accesul 
continuu la mai multe 
mijloace de comunicaţii: 
telefoane mobile din minim 
două reţele de telefonie, 
radio-comunicaţii, telefon 
M.A.I. si I.C.. Contact cu 
S.T.S. permanent. 

3. Comunicarea acţiunilor şi deciziilor 
prefectului 

1. Prefect Mircea Dorin CREȚU- titular 
2. ȘTEFAN Andreea, expert cancelarie - 

supleant 1 

Baza de date cu contacte 
instituţii şi presă. 

Activitatea se poate realiza 
şi de la distanţă, cu 
asigurarea accesului la 
internet folosind adresa de 
e-mail a instituției. 



  
1.Pentru asigurarea continuității conducerii activității raportată la funcțiile esențiale, în contextul epidemiologic datorat 

Sars-Cov 2, în cazul indisponibilizării titularului, succesiunea respectă ordinea de mai sus. Succesiunea are loc în caz de indisponibilitate a 
responsabilului, cauzată de îmbolnăvire, accident, deces, concedii de odihnă, plecări în misiune sau alte cauze care fac imposibile exercitarea 
atribuțiilor de conducere. Notificarea personalului privind înlocuirea se face direct de către titular-dacă este posibil -prin intermediul șefului de 
serviciu, iar dacă acest lucru nu este posibil, notificarea se face de către supleantul rămas la conducere. 

2.Delegarea de autoritate către supleant, în caz de indisponibilitate a titularului, este deplină, supleantul având în sarcină toate 
atribuțiile persoanei pe care o înlocuiește. Eventualele excepții, în funcție de situație, vor fi tratate individual, caz în care limita de delegare va fi 
consemnată de către titular. Delegarea încetează la data revenirii titularului/persoanei responsabile, când acesta preia atribuțiile delegate.   

4. CONDUCEREA SERVCICIULUI 
FINANCIAR RESURSE UMANE - 
ADMINISTRATIV 

1. VLAD Mihaela - titular 
2. NICOARĂ Laura - supleant 1 

Baze de date, contacte 
instituţii, parolă computer, 
adresă email. 

 

5. CONDUCEREA DIRECȚIEI 
VERIFICAREA LEGALITĂȚII, 
CONTENCIOS ȘI RELAȚII PUBLICE 

1. MOLDOVAN-FULEA Ana-Maria – p. Director 
executiv, consilier juridic                                                      

2. CRIȘAN Tudora - supleant 1 
3. BELEI Raluca - supleant 2  

Baze de date, contacte 
instituţii, parolă computer, 
adresă email. 

 

6. CONDUCEREA SERVICIULUI 
MONITORIZAREA SERVICIILOR 
PUBLICE DECONCENTRATE ȘI 
DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

1. COSMA CODRUȚA EUGENIA – șef serviciu - 
titular 

2. MADINA LAURA – supleant 1 
3. TUDOR DOREL-NICULAIE – supleant 2 

Baze de date, contacte 
instituţii, parolă computer, 
adresă email. 

 

7. CONDUCEREA COMPARTIMENTULUI 
SECURITATE ȘI IT 

1. Subprefect Sanda Ligia Muntean titular 
2.TITIRIGA Dorin – supleant 1 
3. NAN Dorin Jan - supleant 2 

Baze de date, contacte 
instituţii, parolă computer, 
adresă email. 

 

8. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR 
PAȘAPOARTE 

1. RUS Minerva - șef serviciu -  titular 
2. PETRESCU Nicolae Cătălin - supleant 1 
3. ȘERB Adrian Dumitru - supleant 2  

Baze de date, contacte 
instituţii, parolă computer, 
adresă email. 

 

9. SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR 
REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI 
INMATRICULARE A VEHICULELOR 

1. Cms. CHIRILA SILVIU – imputernicit sef 
serviciu - titular                                                              

2. Cms. SOARE COSMIN MIRCEA  - supleant 
1 

3. Cms. Sef OLARIU STANCIU CRISTIAN - 
supleant 2  

Baze de date, contacte 
instituţii, parolă computer, 
adresă email. 

 



3.Seturile de date vitale activității serviciului au în vedere coordonarea funcționării instituției, funcționarea tuturor compartimentelor 
instituției, aplicarea planurilor  si strategiilor guvernamentale, realizarea unei comunicări eficiente cu respectarea termenelor de realizare. 

 

 

 

P R E F E C T, 

Mircea – Dorin Crețu 

 

 

 

 

                         
  

     

 

 

 

  

 

 

 


