
 

 
 

Atribuţiile postului de consilier, clasa I, grad profesional debutant la 

 Serviciul Dezvoltare Infrastructură IT 
 
 

a) Urmărește asigurarea suportului specializat în cazul testelor de acceptanță;  

b) Monitorizează şi operează aplicațiile puse în funcțiune;  

c) Participă la instalarea, administrarea, dezvoltarea și optimizarea bazelor de date;  

d) Participă la realizarea studiilor, analizelor, sintezelor și activităților de proiectare 

privind domeniul de activitate al serviciului;  

e) Urmărește gestionarea eficientă a resurselor materiale și tehnologice existente;  

f) Participă la elaborarea rapoartelor privind stadiul proiectelor derulate în cadrul 

serviciului;  

g) Urmărește procesul de îmbunătățire al activităților de implementare a sistemului 

informatic; 

h) Participă la propunerea strategiilor cu privire la îmbunătățirea infrastructurii IT; 

i) Colaborează cu toate compartimentele aparatului propriu, cât şi cu serviciile şi 

instituţiile subordonate Consiliului Local Sector 6, pentru stabilirea strategiei de 

informatizare a activităţii desfăşurată de fiecare compartiment, prin analiza 

permanentă asupra sistemului informaţional şi propunerea de soluţii de 

informatizare adecvate; 

j) Colaborează cu serviciile de specialitate din P.M.B., cu alte primării de sector, 

precum şi cu instituţiile şi serviciile publice subordonate Consiliului Local al 

Sectorului 6 pentru realizarea unei strategii comune de informatizare; 

k) Participă la propunerea necesarului de tehnică de calcul, precum şi a aplicaţiilor 

informatice ce urmează a fi achiziţionate pe parcursul unui an calendaristic; 

l) Participă la analiza neconformităților identificate în cadrul serviciului, după caz;  

m) Își desfășoară activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și 

cu instrucțiunile primite din partea conducătorului locului de muncă, astfel încât să 

nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria 

persoană cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în 

timpul procesului de muncă; 

n) Aplică în cadrul serviciului procedurile de sistem și procedurile operaționale 

specifice, în vederea implementării standardelor de control intern/managerial, 

potrivit prevederilor OSGG nr. 600/2018, în conformitate cu atribuțiile ce îi revin; 

o) Îndeplinește atribuții privind managementul riscurilor la nivelul serviciului, după 

caz; 



 

p) Realizează operațiunea de autoevaluare subsistemului de control 

intern/managerial; 

q) Identifică și evaluează factorii de risc pentru activitățile proprii, conform cadrului 

procedural; 

r) Completează și actualizează registrul riscurilor la nivelul serviciului; 

s) Răspunde discipliniar, material, sau contravențional, după caz, pentru 

neexecutarea întocmai și la termenele stabilite a atribuțiilor de serviciu; 

t) Grupează, ordonează, leagă, numerotează și inventariază documentele create la 

nivelul departamentului pe ani și termene de păstrare stabilite prin Nomenclatorul 

Arhivistic; 

u) Îndeplinește obligațiile ce îi revin în domeniu prevenirii și stingerii incendiilor; 

v) Îndeplinește obligațiile ce îi revin pe linie de securitate și sănătate în muncă; 

w) Anunță imediat conducerea instituției asupra orcărui accident de munca sau 

îmbolnăvire profesională suferită de către angajați despre care a luat la cunostință; 

x) Ia măsurile necesare de acordare a primului ajutor, în cazul producerii accidentelor 

de muncă, conform legii; 

y) Își desfașoară activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea sa precum și cu 

instrucțiunile primite din partea conducătorului locului de munca, astfel încât să nu 

expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria 

persoană cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în 

timpul procesului de muncă; 

z) Prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile 

Regulamentului nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație 

a acestor date; 

aa) Îndeplineşte orice alte atribuţii date de către şeful ierarhic superior, care, prin 

natura lor, sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile 

serviciului.         


