
Atribu iile postului consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul
Structurii de securitate

    1. Elaboreaz i supune aprob rii conducerii unit ii normele interne privind
protec ia informa iilor clasificate, potrivit legii;
   2. Întocme te programul de prevenire a scurgerii de informa ii clasificate i îl
supune aviz rii institu iilor abilitate, iar dup  aprobare, ac ioneaz  pentru aplicarea
acestuia;
    3.  Coordoneaz  activitatea  de  protec ie  a  informa iilor  clasificate,  în  toate
componentele acesteia;
    4. Asigur  rela ionarea cu institu ia abilitat  s  coordoneze activitatea i s
controleze m surile privitoare la protec ia informa iilor clasificate, potrivit legii;
    5. Monitorizeaz  activitatea de aplicare a normelor de protec ie a informa iilor
clasificate i modul de respectare a acestora;
    6. consiliaz  conducerea unit ii în leg tur  cu toate aspectele privind securitatea
informa iilor clasificate;
    7. Informeaz  conducerea unit ii despre vulnerabilit ile i riscurile existente în
sistemul de protec ie a informa iilor clasificate i propune m suri pentru înl turarea
acestora;
    8. Acord  sprijin reprezentan ilor autoriza i ai institu iilor abilitate, potrivit
competen elor legale, pe linia verific rii persoanelor pentru care se solicit  accesul la
informa ii clasificate;
    9. Organizeaz  activit i de preg tire specific  a persoanelor care au acces la
informa ii clasificate;
    10. Asigur  p strarea i organizeaz  eviden a certificatelor de securitate i
autoriza iilor de acces la informa ii clasificate;
    11. Actualizeaz  permanent eviden a certificatelor de securitate i a autoriza iilor
de acces;
    12. Întocme te i actualizeaz  listele informa iilor clasificate elaborate sau

strate de unitate, pe clase i niveluri de secretizare;
    13. Prezint  conduc torului unit ii propuneri privind stabilirea obiectivelor,
sectoarelor i locurilor de importan  deosebit  pentru protec ia informa iilor
clasificate din sfera de responsabilitate i, dup  caz, solicit  sprijinul institu iilor
abilitate;
    14.  Efectueaz ,  cu  aprobarea  conducerii  unit ii,  controale  privind  modul  de
aplicare a m surilor legale de protec ie a informa iilor clasificate;
    15. Exercit  alte atribu ii în domeniul protec iei informa iilor clasificate, potrivit
legii.


