
DIRECȚIA URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

SERVICIUL URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI,  

Consilier, clasa I, grad profesional superior, ID 351413,  

Atribuțiile postului: 

1.Răspunde de îndeplinirea sarcinilor de serviciu dispuse de conducerea ierarhică; 

2.Verifică conţinutul documentaţiilor care însoţesc cererile pentru avizare ce i-au fost 

repartizate, reţinând spre rezolvare pe cele complete şi corecte; întocmeşte scrisori de 

atenţionare şi/sau retur, după caz, pentru cele incomplete şi/sau incorecte; 

3.Verifică și urmărește încadrarea în reglementările documentațiilor de urbanism în 

vigoare (PUG-RLU, PUZ, PUD), precum și a actelor normative specifice; 

4.Asigură secretariatul C.T.U.A.T și prezintă documentaţiile de urbanism repartizate, în 

lipsa proiectantului lucrării; 

5.Întocmește referatele şi borderourile de propunere a avizării documentațiilor  complete 

în C.T.U.A.T, conform legislaţiei în vigoare; întocmește avize de oportunitate/avize 

preliminare/avize tehnice de urbanism, în urma aprobarii de către C.T.U.A.T; întocmește 

răspunsuri la propunerile, sesizarile și reclamațiile cetățenilor, repartizate de conducerea 

ierarhică.  

6.În cadrul programului de lucru cu publicul, acordă consultaţii de specialitate. 

7.Asigură colaborarea cu alte compartimente/servicii/direcţii din cadrul Consiliului 

Judeţean Ilfov și asistență tehnică de specialitate în domeniul urbanismului pentru primăriile 

din teritoriu. 

8.Soluţionează cererile de eliberare a unor copii conforme cu originalul ale 

documentațiilor de urbanism aprobate de Consiliul Judeţean Ilfov, verificând legalitatea cererii, 

existenţa taxei, solicitând dosarul din arhivă, întocmind copiile necesare şi prezentându-le la 

semnat șefului de serviciu, apoi eliberează actul direct sau prin poştă. 

9.Participă la realizarea arhivei serviciului şi îndeplineşte alte sarcini de serviciu la 

solicitarea superiorilor ierarhici.  

10.Respectă prevederile Regulamentului de Ordine Internă și Codului de etică și de 

integritate al funcţionarilor publici. 

11.Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă şi dispoziţiile interne privind 

domeniul situaţiilor de urgenţă. 

12.Respectă şi aplică prevederile documentaţiei aplicabile impuse de sistemul 

managementului calităţii şi managementul mediului. 

13.Răspunde de utilizarea corespunzătoare a sistemului informatic integrat. 

 

BIBLIOGRAFIE – consilier grad profesional superior 

 

1. Constituţia României, republicată; 

2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, partea a III-a - Administraţia Publică Locală, Titlurile I şi II; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

6. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 



7. Ord. nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

8. Ord. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a 

documentaţiilor de urbanism; 

9. Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996 pentru republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

10. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 

SERVICIUL AVIZĂRI ȘI AUTORIZĂRI,  

Referent, clasa III, grad profesional debutant, ID 455732 

Atribuțiile postului: 

1. Verifică conţinutul documentaţiilor care însoţesc cererile de emitere a avizelor structurii 

de specialitate preliminare certificatelor de urbanism ce urmează să fie emise de primării, precum 

și a certificatelor de urbanism ce i-au fost repartizate, reţinând spre rezolvare pe cele complete şi 

corecte, conform opis, iar pentru cele incomplete şi/sau incorecte întocmește scrisori de 

atenţionare şi/sau retur, după caz; 

2. Calculează taxa necesară, potrivit legii şi o comunică solicitantului; 

3. Redactează avize ale structurii de specialitate preliminare certificatelor de urbanism ce 

urmează să fie emise de primării și certificate de urbanism, după efectuarea verificărilor și 

încadrărilor necesare în documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului legal aprobate şi le 

înaintează spre verificare șefului de serviciu împreună cu planşele anexă sau documentația tehnică; 

4. Eliberează direct sau prin poştă avizele structurii de specialitate și certificatele de 

urbanism semnate, însoţite de planşele anexă, completate cu numărul actului; 

5. Verifică solicitările de prelungire a valabilităţii certificatelor de urbanism şi redactează 

prelungirea valabilității, dacă sunt îndeplinite condiţiile legale și înaintează spre verificare șefului 

de serviciu;  

6. Soluţionează cererile de eliberare a unor copii conform cu originalul autentificate ale 

autorizaţiilor de construire/desființare emise de Consiliul Judeţean Ilfov, verificând legalitatea 

cererii, existenţa taxei, solicitând dosarul din arhivă, întocmind copiile necesare şi prezentându-le 

şefului de serviciu spre aprobare şi eliberează actul solicitat direct sau prin poştă; 

7. Redactează răspunsuri la solicitări/reclamații/sesizări, înaintând spre verificare șefului de 

serviciu; 

8. Participă la realizarea arhivei serviciului și îndeplinește alte sarcini de serviciu la 

solicitarea superiorilor ierarhici; 

9. Respectă prevederile Regulamentului de Ordine Internă și Codului de etică și de 

integritate al funcţionarilor publici; 

10. Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă şi dispoziţiile interne privind 

domeniul situaţiilor de urgenţă; 

11. Respectă şi aplică prevederile documentaţiei aplicabile impuse de sistemul 

managementului calităţii şi managementul mediului; 

12. Răspunde de utilizarea corespunzătoare a sistemului informatic integrat. 

 

 

 



BIBLIOGRAFIE- referent, grad profesional debutant 

 

1. Constituţia României, republicată; 

2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, partea a III-a - Administraţia Publică Locală, Titlurile I şi II; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

7. Ord. nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

8. Ord. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a 

documentaţiilor de urbanism; 

9. Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996 pentru 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

10. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 

- COMPARTIMENTUL JURIDIC CONTENCIOS, SERVICIUL JURIDIC 

CONTENCIOS, AVIZARE LEGALITATE ACTE,  

- Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, ID 351429 

Atribuțiile postului 

1) studierea periodică a Monitorului Oficial și a legislației în domeniul de specialitate, 

precum și informarea celorlalte compartimente din cadrul instituției despre modificările legislative 

intervenite; 

2) înregistrarea corespondenței primite la nivelul compartimentului; 

3) asigură promovarea acțiunilor judecătorești în fața instanțelor de judecată de drept comun; 

4) asigură redactarea, inițierea și promovarea căilor de atac ordinare sau extraordinare în 

interesul instituției publice; 

5) asigură reprezentarea intereselor instituției publice în instanță în raporturile acesteia cu 

persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, în limita competențelor stabilite de 

conducătorul instituției publice; 

6) pune concluzii la instanțele judecătorești, organele de urmărire penală și la toate 

autoritățile și organele administrative cu atribuții jurisdicționale conform legii; 

7) deplasări la arhivele și registraturile instanțelor judecătorești în vederea eliberării 

certificatelor de grefă, sentințelor definitive și legalizări, alte asemenea; 

8) prezintă lunar rapoarte privind situația dosarelor repartizate și aflate pe rolul instanțelor 

judeătorești; 



9) asigură îndeplinirea procedurii necesare în vederea punerii în executare silită a hotărârilor 

definitive; 

10) participă la activitatea diverselor comisii sau colective în a căror componență sunt 

prevăzuți și salariați ai acestui compartiment; 

11) prezintă lunar sau ori de câte ori este necesar rapoarte de activitate cu prezentarea 

documentelor date spre soluționare; 

12) asigură redactarea și soluționarea în termen a adreselor și sesizărilor transmise de către 

șeful ierarhic; 

13) realizează activități în conformitate cu strategia de informatizare a administrației publice 

la nivelul instituției publice; 

14) răspunde la solicitările scrise din partea compartimentelor din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Ilfov; 

15) răspunde de cunoașterea legislației în domeniul de activitate; 

16) respectă prevederile codului de etică și de integritate; 

17) își desfășoară activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu 

instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se 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 pocesului de muncă; 

18) comunică imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă 

despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea 

lucrătorilor, precum și accidentele suferite de propria persoană; 

19) aplică procedurile Sistemului de Control Intern /Managerial al Consiliului Județean 

Ilfov; 

20) respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă în măsurile 

de aplicare a acestora; 

21) respectă normele de protecție și stingere a incendiilor, conform Legii nr.307/2006; 

22) îndeplinește orice alte atribuții încredințate de către șefii ierarhici, în limita 

competențelor legale și profesionale; 

23) analizează și avizează contractele în care este parte Județul Ilfov - Consiliul Județean, 

legalitatea oricăror acte de natură să angajeze răspunderea acestuia; 

24) este obligat să respecte dispozițiile legale privitoare la interesele contrare ori conflictul 

de interese în actele cu caracter juridic, supuse vizei de legalitate; 

25) respectarea secretului și confidențialității activității sale, conform prevederilor legale în 

vigoare; 

26) elaborează strategii, programe, studii, analize și statistici în vederea realizării 

competențelor instituției publice; 

27) acordă asistență juridică consiliilor locale la cererea expresă a acestora, adresată 

Președintelui Consiliului Județean Ilfov; 

28) vizează de legalitate referatele dispozițiilor emise de către Președintele Consiliului 

Județean Ilfov; 

29) redactează și verifică proiecte de dispoziții și hotărâri, regulamente și alte acte cu 

caracter normativ și individual, întocmite de către celelalte compartimente din cadrul instituției; 

30) asigură păstrarea documentelor din domeniul de activitate, în vederea predării spre 

arhivare, conform nomenclatorului arhivistic aprobat și actelor normative în vigoare; 

31) are obligația să respecte standardele de igienă zilnică, atât pentru sine, cât și pentru 

colegi; 

 



BIBLIOGRAFIE – consilier juridic, grad profesional superior 

 

1. Constituţia României, republicată; 

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

6. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

7. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

8. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările 

și completările ulterioare; 

9. Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările și 

completările ulterioare; 

10. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

11. Ordonanța nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, 

stabilite pin titluri executorii, cu modificările și completările ulterioare; 

12. Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

13. Legea 52/2001 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 

 

COMPARTIMENTUL AVIZARE LEGALITATE, SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS, 

AVIZARE LEGALITATE ACTE, 

Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, ID 351322 

Atribuțiile postului: 

1) studierea periodică a Monitorului Oficial și a legislației în domeniul de specialitate, precum și 

informarea celorlalte compartimente din cadrul instituției despre modificările legislative 

intervenite; 

2) înregistrarea corespondenței primite la nivelul departamentului; 

3) analizează și avizează contractele în care este parte Consiliul Județean Ilfov, legalitatea oricăror 

acte de natură să angajeze răspunderea acestuia; 

4) este obligat să respecte dispozițiile legale privitoare la interesele contrare ori conflictul de 

interese în actele cu caracter juridic supuse vizei de legalitate; 

5) respectarea secretului și confidențialității activității sale, conform prevederilor legale în vigoare; 

6) elaborează strategii, programe, studii, analize și statistici în vederea realizării competențelor 

instituției publice; 

7) verifică și vizează de legalitate dispozițiile emise de către Președinte Consiliului Județean Ilfov; 

8) redactează și verifică proiecte de dispoziții și hotărâri, regulamente și alte acte cu caracter 

normativ și individual întocmite de către celelalte compartimente din cadrul instituției; 



9) participă la activitatea diverselor comisii sau colective în a căror componență sunt prevăzuți și 

salariați ai acestui compartiment; 

10) prezintă lunar sau ori de câte ori este necesar, rapoarte de activitate cu prezentarea 

documentelor date spre soluționare; 

11) asigură redactarea și soluționarea în termen a adreselor și sesizărilor transmise de către șeful 

ierarhic; 

12) realizează activități în conformitate cu strategia de informatizare a administrației publice la 

nivelul instituției publice; 

13) asigură înregistrarea și comunicarea în termen a informațiilor de interes public conform Legii 

nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; 

14) primește, analizează și soluționează în termenul legal comunicările conform Legii nr.110/2007 

pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2002 privind executarea 

obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii; 

15) răspunde la solicitările scrise din partea Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului și are 

o atitudine activă în relația cu această direcție; 

16) cunoașterea și actualizarea periodică a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 

construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, modificată și completată; 

17) soluționează și urmărește soluționarea în termen a adreselor și altor sesizări adresate 

Compartimentului Arhivă; 

18) răspunde de cunoașterea legislației în domeniul de activitate; 

19) respectă prevederile codului de etică și de integritate; 

20) îndeplinește atribuții privind protecția și securitatea în muncă; 

21) îndeplinește orice alte atribuții încredințate de către șefii ierarhici, în limita competențelor 

legale și profesionale; 

22) asigură promovarea acțiunilor judecătorești în fața instanțelor de judecată de fond; 

23) asigură reprezentarea intereselor instituției publice în fața instanțelor de fond în raporturile 

acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, în limita competențelor stabilite 

de conducătorul instituției publice;  

24) pune concluzii la instanțele judecătorești de fond, organelor de urmărire penală și la toate 

autoritățile și organele administrative cu atribuții juridisdicționale conform legii; 

25) deplasări la arhivele și registraturile instanțelor judecătorești în vederea eliberării certificatelor 

de grefă, sentințelor definitive și irevocabile, alte asemenea; 

26) prezintă lunar rapoarte privind situația dosarelor repartizate și aflate pe rolul instanțelor 

judecătorești; 

27) asigură învestirea cu formulă executorie a sentințelor; 

28) asigură îndeplinirea procedurii necesare în vederea punerii în executare silită a hotărârilor 

definitive și irevocabile ce sunt puse în executare silită; 

29) acordă asistență juridică consiliilor locale la cererea expresă a acestora, adresată Președintelui 

Consiliului Județean Ilfov. 

30) asigură păstrarea documentelor din domeniul de activitate, în vederea predării spre arhivare, 

conform nomenclatorului arhivistic aprobat și actelor normative în vigoare; 

31) are obligația să respecte standardele de igienă zilnică, atât pentru sine, cât și pentru colegi 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIE- consilier juridic, grad professional asisitent 

 

1. Constituţia României, republicată; 

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

6. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

7. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

8. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările 

și completările ulterioare; 

9. Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările și 

completările ulterioare; 

10. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

11. Ordonanța nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, 

stabilite pin titluri executorii, cu modificările și completările ulterioare; 

12. Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

13. Legea 52/2001 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 

 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI EVALUARE PROFESIONALĂ  

Compartimentul Evaluare și Formare Profesională  

- Consilier, clasa I, grad profesional asistent, ID 455722 

Atribuțiile postului: 

1) asigură gestionarea dosarelor de personal și a dosarelor profesionale ale salariaților; 

2) verifică completarea fișelor de post ale salariaților de natură contractuală și a funcțiilor publice 

în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr.1 la HG nr. 611/ 2008 privind aprobarea normelor 

privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările 

ulterioare, la cererea personalului de conducere, și face notări unde este cazul pentru a fi 

modificate și comunicate Serviciului Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională pe bază 

de proces-verbal de predare-primire; 

3) participă ca secretar, când este cazul în comisiile de concurs, respectiv de soluționare a 

constestațiilor; 

4) asigură întocmirea formalităţilor privind scoaterea la concurs a posturilor şi a promovărilor din 

cadrul aparatului de specialitate şi răspunde de organizarea în condiţii optime a procedurilor 

specifice concursurilor – recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru funcţii publice şi contractuale; 

5) solicită programarea concediilor de odihnă ale salariaților; 



6) solicită rapoartele de evaluare a performanțelor individuale ale funcționarilor publici din cadrul 

aparatului de specialitate; 

7) întocmește potrivit legii dosarele de pensionare ale salariaților care îndeplinesc condițiile de 

pensionare; 

8) participă ca secretar în comisiile de evaluare a managementului, împreună cu un reprezentant 

de la compartimentul juridic și unul de la compartimentul economic și asigură condiţiile tehnico-

organizatorice pentru desfăşurarea concursului; verifică legalitatea şi conformitatea documentelor 

depuse de candidaţi; solicită candidaţilor, în perioada selecţiei de dosare, ori de câte ori este 

necesar, informaţii sau alte documente relevante, din categoria celor solicitate prin anunţul public; 

comunică rezultatele; elimină din concurs, pe bază de proces-verbal, dosarele de concurs 

incomplete şi pe cele care conţin documente neconforme cu cerinţele din anunţul public, precum 

şi proiectele de management care conţin indicii privind identitatea autorului, şi îi înştiinţează pe 

candidaţii în cauză; pune la dispoziţia membrilor comisiei formularul pentru declaraţia de 

confidenţialitate şi imparţialitate spre a fi semnat, precum şi lista candidaţilor; transmite membrilor 

comisiei proiectele de management ale candidaţilor ale căror dosare au fost admise, asigurând 

confidenţialitatea identităţii autorilor; întocmeşte la solicitarea comisiei de concurs puncte de 

vedere de specialitate referitoare la proiectele de management; 

9) eliberează la cerere adeverințe salariați fiind necesare la medicul de familie, spital, calcularea 

vechimii în muncă; 

10) eliberează și ține evidența ordinelor de deplasare și a biletelor de voie; 

11) participă la întocmirea planului de formare profesională a angajaților; 

12) întocmește deciziile de numire, modificare, încetare a raportului de muncă sau a contractului 

individual de muncă; 

13) întocmește situații ce privesc activitatea de resurse umane; 

14) calculează vechimea în muncă a salariaților; 

15) ține evidența concediilor de odihnă, concediilor fără plată, concediilor de studii ale salariaților; 

16) are obligaţia de a respecta normele securităţii şi sănătăţii muncii, conform Legii nr. 319/2006 

și a normelor de protecție și stingere a incendiilor conform Legii nr. 307/2006; 

17) îndeplineste potrivit legii orice alte atributii stabilite de catre presedintele și vicepresedintii 

Consiliului Judetean Ilfov, precum si cele stabilite de seful serviciului în funcție de natura postului; 

18) respectă prevederile codului de conduita etica 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI EVALUARE 

Compartimentul Evaluare și Formare Profesională 

consilier, clasa I, gradul profesional asistent 

1. Constituţia României, republicată; 

2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, partea a III-a - Administraţia Publică Locală, Titlurile I şi II; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr. 53 din 2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

6. Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 



7. HG nr. 611 /2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei 

functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 

8. HG nr. 286/2011 – aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor 

contractuale din sectorul bugetar, cu modificările și completările ulterioare; 

9. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si 

completările ulterioare; 

10. OUG 111/2010 privind concediul și indemnizatia lunară pentru creșterea copiilor, cu 

modificările si completările ulterioare; 

11. HG nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariatilor din 

administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

 

 

BIROUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI SĂNĂTATE- Șef Birou, grad II, ID 537505 

Atribuţiile postului: 

- Monitorizează evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională, urmărind 

modificările sistemului de muncă și modificările de natură legislativă de securitate și sănătate în 

muncă; 

- Actualizarea Planului de Prevenire și Protecție; 

- Realizarea/actualizarea instrucțiunilor proprii, ținând seama de particularitățile activităților și ale 

instituției, precum și ale locurilor de muncă/posturilor de muncă; 

- Propune atribuții și răspunderi în domeniul sănătății în muncă și asistența socială; 

- Verifică cunoașterea și aplicarea de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în Planul de 

Prevenire și Protecție, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul sănătății 

în muncă, stabilite în fișa postului; 

- Întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor 

în domeniul sănătății și asistenței sociale; 

- Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicității adecvate pentru 

fiecare loc de muncă, asigurarea informării și instruirii lucrătorilor în domeniul sănătății și 

verificarea cunoașterii și aplicării de către lucrători a informațiilor primite; 

- Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul instituției; 

- Realizează instruirea și informarea personalului în probleme de sănătate în muncă;   

- Ține evidența zonelor cu risc ridicat și specific; 

- Ține evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare; 

- Ține evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii,necesită 

testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic; 

- Asigură informarea angajatorului, în scris, asupra deficiențelor constatate în timpul controalelor 

efectuate la locul de muncă și propunerea de măsuri de prevenire și protecție; 

- Participă la cercetarea evenimentelor/accidentelor de muncă și ține evidența acestora; 

- Ține evidența fișelor de aptitudine ale salariaților emise de medicul de medicina muncii; 

- Întocmește necesarul de mijloace materiale pentru desfășurarea activităților de prevenire și 

protecție; 

- Asigură gestionarea fișelor individuale de instruire în domeniul sănătății în muncă a lucrătorilor 

și registrele specifice stabilite de legislația de sănătate în muncă; 

- Acordă consultanță conducerii instituției și lucrătorilor în probleme de prevenire și protecție; 



- Răspunde de cunoașterea legislației în domeniul de activitate; 

- Răspunde de modul de arhivare și păstrare a documentelor de sănătate în muncă; 

- Respectă prevederile codului de etică și integritate conform prevederilor legale în vigoare; 

- Adoptă o ținută morală și vestimentară decentă atât în relațiile cu colegii de serviciu, cât și în 

relațiile profesionale cu persoane din afara instituției; 

- Îndeplinește orice alte atribuții încredințate de către șefii ierarhici, în limita competențelor legale 

și profesionale. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE  

BIROUL SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA 

 

1. Constituţia României, republicată; 

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, partea a III-a - Administraţia Publică Locală, Titlurile I şi II; 

5. Legea nr. 272/ 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului; 

6. Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă;  

7. LEGEA NR. 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

8. HOTĂRÂRE Nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 

organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de 

personal; 

9. Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale;  

10. Ordonanta nr.68/ 2003 privind serviciile sociale 

 

 

 

CONSILIER, GRAD PROFESIONAL ASISTENT SERVICIUL PROIECTE DE 

COEZIUNE REGIONALĂ – DIRECȚIA MANAGEMENT PROGRAME DE 

DEZVOLTARE 

 

Atribuţiile postului: 

1. Identifică surse de finanțare pentru proiectele de dezvoltare județeană și regională; 

2. Creează baze de date cu sursele de finanțare identificate și cu documentația specifică; 

3. Analizează ghidul solicitantului/documentația specifică programului de finanțare 

identificat ca fiind eligibil ca sursă de finanțare a proiectelor insituției; 

4. Participă la asigurarea documentației suport pentru consultanții externi, după caz, în 

vederea accesării de programe de finanțare interne și internaționale; 

5. Ajută la pregătirea cererilor de finanțare și a documentelor conexe în vederea accesării de 

programe de finanțare; 

6. Colaborează, în limitele mandatului încredințat, cu terțe persoane juridice ce asigură 

consultantă de specialitate, după caz; 



7. Participă la derularea tuturor operațiunilor privind întocmirea documentațiilor complete 

pentru proiectele promovate prin programe de finanțare; 

8. Participă la întocmirea de proiecte de hotărâri pentru aprobarea proiectelor cu finanțare 

internă/externă; 

9. Participă la implementarea transparentă a proiectelor cu finanțare internă/externă 

cofinanțate din bugetul propriu al Consiliului Județean Ilfov; 

10. Colaborează cu consiliile locale de pe raza județului Ilfov, cu ONG-uri și servicii publice 

deconcentrate  ; 

11. Promovează la nivel judeţean  programele cu finanţare internă/externă; 

12. Participă, după caz, la întâlniri în țară și/sau străinătate, de interes pentru județul Ilfov;   

13. Asigură diseminarea informaţiei europene la nivelul judeţului Ilfov  

14. Respectă codul de conduită etică conform prevederilor legale in vigoare; 

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

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

Județean Ilfov; 

17. Își însușeşte și respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă 

și măsurile de aplicare a acestora; 

18. Respectă normele de protecție și stingere a incendiilor, conform Legii nr. 307/2006. 

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

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

pentru concursul de ocupare a funcției publice de consilier, grad profesional asistent din 

cadrul Serviciului Proiecte de Coeziune Regională – Direcția Management Programe de 

Dezvoltare  

1. Constituția României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

5. Ordonanța de urgență nr. 40/ 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Hotărârea nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european şi Fondul de coeziune 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;  

7. Ordonanța de urgență nr. 66/ 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 

neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 

naţionale aferente acestora;  

8. Programul Operational Regional 2014-20120 - Axe prioritare, obiective tematice, priorități 

de investiție, potențiali beneficiari, indicatori POR 2014-2020 

 

 

 



 

Șef serviciu - Serviciul Cooperare Internă și Internațională – Direcția Management 

Programe de Dezvoltare 

Atribuţiile postului: 

 

1. Asigură buna desfăşurare a activităţii serviciului şi îndeplinirea sarcinilor ce revin 

serviciului conform R.O.F; 

2. Repartizează sarcini de serviciu personalului subordonat şi verifică îndeplinirea acestora; 

3. Coordonează identificarea surselor de finanţare pentru proiectele de dezvoltare judeţeană 

şi regională; 

4. Coordonează organizarea conferinţelor, seminariilor, târgurilor şi întâlnirilor care să 

asigure difuzarea de informaţii şi materiale informative specifice cooperării interne şi 

internaţionale, stimularea înfiinţării de firme mixte cu participarea unor parteneri din Uniunea 

Europeană deţinători de know-how specific, precum şi documentarea specialiştilor din firmele şi 

instituţiile locale; 

5. Asigură ducerea la îndeplinire la termenele solicitate, a sarcinilor încredinţate de superiorii 

ierarhici, cât şi a prevederilor dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov şi Hotărârilor 

Consiliului Judeţean Ilfov, în domeniul său de activitate; 

6. Răspunde de cheltuirea eficientă a fondurilor publice aferente proiectelor ce le 

implementează, după caz; 

7. Asigură diseminarea informaţiei cu privire la instrumentele de finanțare europene la nivelul 

judeţului Ilfov;  

8. Coordonează implementarea şi derularea proiectelor care se realizează în parteneriat; 

9. Monitorizează respectarea obligaţiilor partenerilor contractuali, conform contractelor de 

asociere încheiate; 

10. Participă la întâlniri în ţară şi/sau străinătate, de interes pentru judeţul Ilfov în limita de 

competenţă; 

11. Coordonează promovarea la nivel judeţean a programelor cu finanţare internă/externă; 

12. Coordonează derularea etapelor de analiză a ghidului solicitantului/documentațiilor 

specifice programului de finanțare identificat ca sursă de finanțare a proiectelor instituției și 

informează cu privire la condițiile de eligibilitate; 

13. Coordonează pregătirea și transmiterea spre avizare ministerelor abilitate documentaţia 

privind cooperarea sau asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu alte autorităţi ale administraţiei 

publice sau instituţii/ONG-uri interesate de promovarea intereselor comune sau de implementare 

de proiecte cu finanţare externă; 

14. Coordonează întocmirea rapoartelor de specialitate/referate pentru proiecte de hotărâri 

privind aprobarea protocoalelor de cooperare/colaborare/asociere cu administraţii publice din ţară 

şi/sau străinătate, cu instituţii şi/sau ONG-uri interesate, în vederea asigurării dezvoltării de 

proiecte cu caracter regional/interregional/transfrontalier sau dispozitii de preşedinte, dupa caz; 

15. Colaborează cu Agenţia de Dezvoltare București – Ilfov şi consiliile locale pentru 

elaborarea planurilor şi strategiilor de dezvoltare locală şi regională; 

16. Coordonează activitatea de pregătire a documentelor în vederea încheierii de 

acorduri/protocoale cu instituții din afara României pentru realizarea unor proiecte în comun; 

17. 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; 



18. Coordonează activitatea de pregătire a documentelor în vederea încheierii de 

acorduri/protocoale cu instituții din afara României pentru realizarea unor proiecte în comun; 

19. Respectă codul de conduită etică conform prevederilor legale in vigoare; 

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

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

22. 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; 

23. 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; 

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

Județean Ilfov; 

25. Își însușeşte și respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă 

și măsurile de aplicare a acestora; 

26. Respectă normele de protecție și stingere a incendiilor, conform Legii nr. 307/2006. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

pentru concursul de ocupare a funcției publice de șef serviciu din cadrul Serviciului 

Cooperare Internă și Internațională – Direcția Management Programe de Dezvoltare 

1. Constituția României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

5. Ordonanța de urgență nr. 40/ 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Hotărârea nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european şi Fondul de coeziune 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;  

7. Ordonanța de urgență nr. 66/ 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 

neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 

naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;  

8. Programul Operational Regional 2014-20120  - Axe prioritare, obiective tematice, 

priorități de investiție, potențiali beneficiari, indicatori POR 2014-2020; 

9. Legea nr. 590 din 22 decembrie 2003 privind tratatele. 

 


