
Atribuțiile postului pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat 

superior celui deținut, pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad 

profesional principal din cadrul Compartimentului Dezvoltare Infrastructură IT, 

Direcţia Informatizarea Serviciilor Publice, Direcția Generală Dezvoltare Locală, 

Digitalizare, Proiecte cu Fonduri Externe 

 

1. Asigură proiectarea și dezvoltarea de noi soluții/aplicații și implementarea 

acestora;  

2. Asigură suport specializat în cazul testelor de acceptanță;  

3. Monitorizează şi operează aplicațiile puse în funcțiune;  

4. Asigură relaţia cu furnizorii şi implementarea contractelor de servicii; 

5. Elaborează și implementează politica de securitate a institutiei; 

6. Elaborează proceduri de management al utilizatorilor; 

7. Asigură administrarea primară a bazelor de date;  

8. Realizează studii, analize, sinteze și activități de proiectare privind 

domeniul de activitate al serviciului;  

9. Participă activ în cadrul proiectelor derulate de institutie și îndeplinește 

sarcinile aferente; 

10. Gestionează și asigură funcționarea adecvată a managementului 

documentelor în cadrul sistemului informatic; 

11. Monitorizează desfășurarea activităților în cadrul contractelor de service și 

întreținere pentru echipamentele din dotare; 

12. Participă la achiziționarea, recepția, instalarea, darea în exploatare și 

administrarea produselor și serviciilor specifice direcției; 

13. Planifică procesul de îmbunătățire al activităților de implementare a 

sistemului informatic; 

14. Asigură elaborarea şi revizuirea Procedurilor de Sistem și/sau Procedurior 

Operaţionale specifice activităţii pe care o desfăşoară, conform cerinţelor 

privind Sistemul de Control Intern Managerial şi Sistemul de Management 

al calităţii implementate la nivelul instituţiei în concordanţă cu modificările 

legislative, structurii organizatorice, reglementărilor interne şi a 

îmbunătăţirii continue a proceselor; 

15. Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate potrivit 

dispoziţiilor, actelor normative în vigoare; 

16. Aplică Programul de Implementare şi Dezvoltare al Sistemului de Control 

Intern Managerial, la nivelul Compartimentului;  

17. Realizează operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control 

intern/managerial;  

18. Identifică şi evaluează factorii de risc pentru activităţile proprii, conform 

cadrului procedural;  



19. Completează şi actualizează registrul riscurilor la nivelul 

compartimentului; 

20. Coordonează şi supraveghează elaborarea şi actualizarea procedurilor 

pentru activităţile proprii compartimentului conform cadrului procedural;  

21. Grupează, ordonează, leagă, numerotează, certifică și inventariază 

documentele create la nivelul departamentului pe ani și termene de 

păstrare stabilite prin Nomenclatorul Arhivistic. 

22. Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de actele cu caracter normativ, 

dispoziții ale primarului, care, prin natura lor, cad în sarcina sau se 

încadrează în obiectul şi atribuţiile compartimentului. 


