
 

      Atributiile postului: Șef Serviciu GIS-IT 

1. Organizează, coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a 

Serviciului GIS-IT, cu respectarea procedurilor legale utilizate în realizarea acesteia, 

Regulamentului intern și Regulamentului de organizare și funcționare;  

2. Întocmește și semnează alături de serviciul  juridic rapoartele de specialitate asupra 

proiectelor de hotarâre de consiliu local inițiate conform legii; 

3.  Repartizează structurilor funcționale din subordine, pe cale ierarhică, corespondența 

și lucrările atribuite spre rezolvare; 

4. Întocmește și actualizează fișele postului pentru personalul din subordine; 

5. Evaluează performanţele profesionale individuale ale personalului din subordine şi 

contrasemnează evaluarea performanţelor profesionale individale ale personalului din 

subordinea acestora; 

6. Identifică nevoile de formare profesională a salariaților din subordine, propune 

participarea acestora la cursuri de formare profesională și realizează instruirea 

personalului, la nivelul departamentului, ori de câte ori se impune acest lucru; 

7. Analizează şi sprijină propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din 

subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii structurii pe care o coordonează; 

8. Dispune măsuri de eficientizare a activităţii pentru personalul din subordine; 

9. Gestionează arhivarea şi digitalizarea corectă a tuturor documentelor rezultate din 

activitatea structurilor din subordine şi respectă modalitatea de păstrare şi predare a 

documentelor la compartimentul de arhivă din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului. 

10. Definește sarcinile de implementare a sistemului informațional, direcția de dezvoltare 

și aplicare a sistemului informațional. 

11. Realizează selectarea combinației optime de nevoi ale utilizatorilor și capacități ale 

sistemului informațional. 

12. Dezvoltă baza metodologică a sistemului informațional. 

13. Organizează pregătirea documentației proiectelor, estimarea costurilor pentru sistemul 

informațional și funcționarea acestuia. 

14. Organizează lucrul contractual cu furnizorii (contractanții) sistemului informațional. 

15. Supraveghează si/sau deleaga supravegherea lucrărilor privind crearea și menținerea 

sistemului informațional. 

16. Realizează și/sau deleagă: 

 Control și instalare de software (control și distribuție software). 

 Planificarea resurselor (gestionarea capacității). 

 Managementul cererilor utilizatorului pentru servicii (gestionarea incidentelor). 

17. Managementul schimbărilor 

 gestionarea cererilor de modificare (RfC); 

 confirmarea și planificarea modificărilor; 

 Gestionează prioritățile cererii. 

18. Gestiunea și /sau deleagarea compoziției IP (gestionarea configurației): 

 Controlul infrastructurii prin sprijinirea datelor adecvate privind toate resursele 

necesare; 

 furnizarea stării actuale și a istoriei fiecărui element al infrastructurii; 

 interconectarea elementelor infrastructurilor. 

19. Managementul fiabilității 

20. Eliminarea întreruperilor serviciului (gestionarea problemelor). 

21. Asigură și /sau deleaga funcționarea neîntreruptă a sistemului 

22. Asigură și /sau deleaga luarea de masuri rapide pentru a elimina încălcările care apar 



în timpul operațiunii sistemului informatic. 

23. Management al sistemelor GIS (Geographic Information System – sistem de 

informatii geografic) 

24. Dezvolta și /sau deleaga atributii pentru dezvoltarea sistemului GIS. 

25. Sa livreze și sa implementeze solutiile GIS 

26. Verificarea proiectelor GIS implementate 

27. Prezice schimbări în automatizarea unitatii și dezvoltă măsuri proactive de 

management. 

28. Supraveghează dezvoltarea instrucțiunilor, materialelor metodologice și de 

reglementare privind utilizarea și funcționarea sistemului informațional. 

29. Pregătește rapoarte, propuneri pentru modernizarea sistemului informațional. 

30. Este membru în comisia de monitorizare constituită la nivelul Primăriei pentru 

implementarea SCIM; respectă și aplică prevederile Regulamentului de organizare și 

funcționare a comisiei de monitorizare aprobat prin act administrativ. 
 


