
 consilier IA– Serviciul Implementare a Sistemului SMART COUNTY- Direcția 

Arhitect Șef, Urbanism, Planificare și Amenajare Teritorială. 

 
ATRIBUTIILE POSTULUI : 

1. Identifică soluții SMART care sunt oportune de a fi implementate în cadrul Județului Ilfov – 

Consiliul Județean sau în UAT-urile din Ilfov; 

2. Analizează soluțiile SMART pe criterii de utilitate, tehnologie, preț etc., prioritizând proiectele 

funcție de politicile publice asumate de Consiliul Județean Ilfov; 

3. Identifică soluții de finanțare a proiectelor SMART; 

4. Pregătește documentații specifice pentru realizarea proiectelor SMART; 

5. Asigură derularea tuturor operațiunilor privind întocmirea caietelor de sarcini, pentru achiziția de 

soluții SMART; 

6. Participă activ la elaborarea , împeună cu alte structuri ale Consiliului Județean Ilfov, a 

strategiilor de maximizare a impactului proiectelor propuse spre implementare; 

7. Operează/gestionează soluțiile SMART implementate, conform deciziilor superiorilor ierarhici; 

8. Identifică la nivelul județului Ilfov, nevoile de ordin social, de tehnologizarea și digitalizare, 

aferente activității Serviciului; 

9. Colaborează, în limita mandatului acordat, cu UAT-urile din județul Ilfov pentru implementarea 

de soluții SMART; 

10. Asigură și susține promovarea intereselor regionale ale județului Ilfov, în țară și în străinătate, 

prin crearea unei imagini pozitive a județului, întărirea colaborării cu instituții și organisme ale 

Uniunii Europene; 

11. Asigură ducererea la îndeplinire la termenele solicitatea sarcinilor încredințate de superiorii 

ierarhici, cât și a prevederilor/dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Ilfov, în domeniul său 

de activitate; 

12. Respectă codul de etică și integritate conform prevederilor legale in vigoare; 

13. Răspunde de respectarea legislației în vigoare în activitatea curentă; 

14. Execută şi alte atribuţii, sarcini şi dispoziţii la solicitarea şefului ierarhic superior; 

15. Își desfășoară activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu 

instrucțiunile primite din partea angajatorului, 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; 

16. Comunică imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre 

care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, 

precum și accidentele suferite de propria persoană; 

17. Își însușeşte și aplică procedurile Sistemului de Control Intern/Managerial al Consiliului 

Județean Ilfov; 

18. Îndeplinește întocmai obligațiile ce ii revin în domeniul securității și sănătății în muncă, în 

conformitate cu prevederile art.22 din Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și a celor prevăzute în instrucțiunile proprii de 

securitate elaborate la nivel de CJ Ilfov; 

19. Îndeplinește întocmai obligațiile ce îi revin în domeniul apărării împotriva incendiilor, în 

conformitate cu prevederile art.22 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și a celor prevăzute în instrucțiunile proprii de 

securitate elaborate la nivel de CJ Ilfov; 

20. Îndeplinește întocmai obligațiile ce îi revin în domeniul măsurilor de securitate pentru protejarea 

datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 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; 

21. Îndeplinește întocmai obligațiile ce îi revin în domeniul sistemului  de control intern managerial 

în conformitate cu OSGG nr.600/2018. 

 
 


