
 
 

DIRECTOR OPERAȚIUNI ȘI IT (COO) 
 
ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PRINCIPALE ALE POSTULUI: 

- Coordonează, organizează, îndrumă şi controlează activitatea curentă a direcției; 

- Organizează şi urmăreşte ca personalul din subordine să aplice legislaţia şi 
reglementările referitoare la activitatea desfăşurată; 

- Stabileşte, cu avizul şefului ierarhic, responsabilităţile personalului aflat în subordine, 
avizează/întocmeşte fişele de post ale salariaţilor din subordine, procedurile de lucru, 
inclusiv cele privind circulaţia documentelor şi le actualizează anual sau atunci când este 
cazul; 

- Implementează procedurile sau instrucţiunile de lucru aprobate pentru realizarea 
atribuţiilor şi activităţilor conform R.O.F. al A.S.F. şi fişelor de post; 

- Stabileşte programul şi obiectivele de lucru ale   din subordinea sa, distribuie lucrările 
personalului din subordine şi coordonează activitatea acestora; 

- Avizează forma finală a documentelor care angajează activitatea: documente de ieşire şi 
documente transmise altor structuri interne (adrese, răspunsuri de solicitare documente 
şi informaţii etc., puncte de vedere, informaţii solicitate în scris etc.), notele prezentate 
Consiliului A.S.F./conducerii A.S.F. privind activitatea structurii din subordinea sa etc.; 

- Urmăreşte în permanenţă şi îşi însuşeşte modificările şi completările care apar în 
legislaţia incidentă domeniului de activitate; 

- Este responsabil de elaborarea metodologiei de management al proiectelor si al 
portofoliului de proiecte din A.S.F.; 

- Coordoneaza activitatea de management al proiectelor si al portofoliului de proiecte al 
A.S.F.; 

- Asigură derularea în condiţii optime a activităţilor din zona operaţională coordonată în 
concordanţă cu cerinţele proceselor funcţionale ale A.S.F.; 

- Este responsabil de elaborarea si implementarea strategiei IT a A.S.F. bazată pe 
strategia generală a organizatiei; 

- Verifică și avizează specificațiile de programe dezvoltate intern, implementarea cerințelor 
de dezvoltare și documentațiile de specialitate elaborate de personalul din subordine; 

- Realizează alinierea evoluţiei sistemelor informatice la cerinţele funcţionale din cadrul 
A.S.F., precum şi la dezvoltările apărute în domeniul tehnologiei informaţiei; 

- Monitorizează mediul de IT și face propuneri pentru îmbunătățirea sistemelor utilizate, 
precum și a tehnicilor, instrumentelor și limbajelor de programare aferente; 

- Evaluează piața de produse hard, soft, comunicații și propune aplicarea de soluții 
adecvate; 

- Asigură cadrul tehnic necesar proceselor de securizare a datelor, de back-up și arhivare 
aferent aplicatiilor IT la nivelul A.S.F.;  

- Asigură managementul sistemelor informatice si de telecomunicaţii ale A.S.F. în 
parametrii ceruţi de procesele funcţionale ale A.S.F.; 

- Coordonează și participă la elaborarea procedurilor specifice structurii din care face 
parte. 

 
 

CERINȚE PENTRU OCUPAREA POSTULUI: 
 

Studii și experiență:  
- Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;  
- Studii de master/doctorat/postuniversitare in domeniul de specialitate sau absolvirea unor 

cursuri de management și/sau leadership sau alte cursuri de perfectionare in domeniu; 
- Experiență profesională de minimum 7 ani pe posturi cu studii superioare si atribuții în 

domeniul tehnologiei informației;  
- Experiență managerială de minimum 5 ani;  



 
 

- Cunoștințe avansate de MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook; 
- Cunoștințe avansate de limba engleză. 

 
Competențe funcționale specifice postului:  

- Cunoștințe solide de management de procese; 
- Cunoștințe solide de management de proiecte/portofoliu de proiecte; 
- Cunoștințe solide de tehnologie a informației; 
- Cunoștințe solide de guvernanță și strategie IT; 
- Cunoștințe de planificare/administrare/controlling buget; 
- Cunoștințe de guvernanță corporatistă; 
- Cunoștințe solide de dezvoltare a sistemelor de tip enterprise în zona financiară; 
- Cunoștințe solide de dezvoltare a sistemelor de tip Data Warehouse. 

 
Competențe comportamentale (organizaționale):  

- Orientare către rezultate;  
- Munca în echipă;  
- Creativitate și inovație;  
- Etică și integritate;  
- Înțelegere și tact organizațional.  

 
Competențe manageriale: 

- Orientare către performanţă; 
- Cooperare; 
- Conducerea echipei; 
- Dezvoltarea echipei; 
- Integritate organizaţională. 


