
Director executiv - Direcția Coordonare UAT-URI - Direcția Generală  

Management Programe de Dezvoltare 

 

ATRIBUȚIILE POSTULUI: 

Atribuţiile postului: 

Conduce întreaga activitate și acționează pentru și în interesul Direcției în relațiile sale cu 

conducerea Consiliului Județean și cu structurile din cadrul acestuia, precum și cu alte autorități 

ale statului. 

 

Atribuții specifice Direcției Coordonare Unități Administrativ-Teritoriale (UAT) 

1. Coordonează activitatea Direcției Coordonare UAT precum și a serviciilor din subordine; 

2.  Coordonează activitatea sefilor de serviciu/birou din subordine; 

3.  Conduce, organizează, oferă îndrumare și verifică întreaga activitate a Direcției, îndeplinind 

atribuțiile ce reies din legislația națională, procedurile și reglementările Comisiei Europene sau ale 

altor entități finanțatoare, referitoare la managementul asistentei de finanțare nerambursabilă 

acordată prin programele cu finanțare nerambursabilă; 

4. Asigură ducerea la îndeplinire la termenele solicitate, a sarcinilor încredințate de superiorii 

ierarhici, cât și a prevederilor dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Ilfov și Hotărârilor 

Consiliului Județean Ilfov, în domeniul său de activitate 

5. Conduce și organizează procesul de identificare a surselor de finanţare pentru realizarea 

proiectelor strategice de dezvoltare din domeniul de activitate al Direcției 

6. Coordonează procesul de sprijine a UAT-urilor în vederea obţinerii de finanţări externe 

nerambursabile și/sau nerambursabile, fonduri guvernamentale precum și orice alte surse de 

finanțare; 

7.  Coordonează activitatea de elaborare a cererilor/aplicațiilor de finanțare precum și a celorlalte 

documente necesare depunerii acestora la structurile finanțatoare; 

8. Asigură sprijin tehnic si metodologic unităților administrativ-teritoriale în implementarea 

politicilor din domeniul de activitate al Direcției; 

9. Conduce și coordonează procesul de urmărire a implementării proiectelor cu finanțare, locală, 

națională sau internațională aflate în gestiunea Direcției; 

10. Coordonează activitatea de întocmire a rapoartelor de progres și a cererilor de 

rambursare/plată/prefinanțare aferente proiectelor cu finanțare nerambursabilă aflate în gestiunea 

Direcției ; 

11. Conduce, urmăreşte şi coordonează derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru 

încheiate, din domeniul specific de activitate; 



12. Coordonează activitatea de elaborare, cu sprijinul structurilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Județean Ilfov, a Strategiei de dezvoltare integrată a județului Ilfov, pe domeniul de 

competentă al Direcției; 

13. Conduce și coordonează activitatea de monitorizare a implementării Strategiei de dezvoltare 

integrată a județului Ilfov, pe domeniul de competentă al Direcției; 

7. Asigură coordonarea activității de sprijin tehnic și metodologic în procesul de implementare a 

proiectelor de dezvoltare ale UAT-urilor aflate în legătură directă cu Strategia de Dezvoltare 

Integrată a Județului Ilfov; 

14. Coordonează activitatea de fundamentare și elaborare a referatelor de necesitate, specificaţiilor 

tehnice/caietelor de sarcini aferente domeniului de activitate; 

15. Coordonează procesul de elaborare a proiectelor de hotărâre a consiliului judeţean şi dispoziţii 

ale preşedintelui consiliului judeţean în domeniul de activitate al Direcției; 

 

16. Asigură îndeplinirea recomandărilor formulate în cadrul misiunilor de audit intern și extern pe 

domeniul specific de activitate; 

17. Asigură coordonarea procesului de dezvoltare de parteneriate cu instituții similare ori 

organizații din sistemul privat, din țară și din străinătate, pe domeniul de competentă al Direcției; 

18.  Organizează procedura de lucru luând măsurile necesare în sensul îndeplinirii adecvate a 

îndatoririlor persoanelor aflate în subordine; 

19. Face propuneri pentru îmbunătățirea activității programate și ia măsuri adecvate pentru 

îndeplinirea obiectivelor aprobate; 

20. Analizează periodic realizarea obiectivelor și sarcinilor și ia măsuri concrete pentru a evita 

întârzierile; 

21. Ia măsurile ce se impun pentru a îmbunătăți calificarea și competențele personalului, facilitează 

accesul personalului la materiale și manuale de specialitate și alte regulamente referitoare la 

activitatea Direcției;  

22. Coordonează arhivarea şi păstrarea în siguranţă a documentelor şi datelor computerizate şi 

disponibilitatea documentelor elaborate în realizarea activităţilor specifice direcţiei, conform 

cerinţelor comunitare şi naţionale, în vederea asigurării unei piste de audit adecvate; 

23. Respectă secretul și confidențialitatea activității sale, conform prevederilor legale în vigoare; 

Are obligaţia să păstreze confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de 

care ia cunoştinţă în exercitarea  funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de 

interes public 

24. Coordonează activitățile privind identificarea și valorificarea domeniilor potențiale de 

cooperare și dezvoltare; 

 

Alte atribuții   

1. Să comunice imediat Directorului General 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; 



2. Asigură aplicarea procedurilor Sistemului de Control Intern/Managerial al Consiliului Județean 

Ilfov; 

3.  Să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în 

muncă și măsurile de aplicare a acestora; 

4.  Să respecte normele de protecție și stingere a incendiilor, conform Legii nr. 307/2006. 

5. Îndeplinește întocmai obligațiile care îi revin în domeniul protecției datelor cu caracter personal, 

în conformitate cu prevederile Regulamentului 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 și de abrogare a Directivei 95/46/CE, a altor dispoziții de drept al Uniunii 

sau de drept intern referitoare la protecția datelor, precum și a celor prevăzute în actele 

administrative interne și procedurile proprii. 

 

 



Director executiv - Direcția Mediu și Mobilitate - Direcția Generală  

Management Programe de Dezvoltare 

 

ATRIBUȚIILE POSTULUI: 

Atribuţiile postului: 

Conduce întreaga activitate și acționează pentru și în interesul Direcției în relațiile sale cu 

conducerea Consiliului Județean și cu structurile din cadrul acestuia, precum și cu alte autorități 

ale statului. 

 

Atribuții specifice Direcției Mediu și Mobilitate  

1. Coordonează activitatea Direcției Mediu și Mobilitate precum și a serviciilor din subordine; 

2.  Coordonează activitatea sefilor de serviciu din subordine; 

3.  Conduce, organizează, oferă îndrumare și verifică întreaga activitate a Direcției, îndeplinind 

atribuțiile ce reies din legislația națională, procedurile și reglementările Comisiei Europene sau ale 

altor entități finanțatoare, referitoare la managementul asistentei de finanțare nerambursabilă 

acordată prin programele cu finanțare nerambursabilă; 

4. Asigură ducerea la îndeplinire la termenele solicitate, a sarcinilor încredințate de superiorii 

ierarhici, cât și a prevederilor dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Ilfov și Hotărârilor 

Consiliului Județean Ilfov, în domeniul său de activitate 

5. Conduce și organizează procesul de identificare a surselor de finanţare pentru realizarea 

proiectelor strategice de dezvoltare din domeniul de activitate al Direcției 

6.  Coordonează activitatea de elaborare a cererilor/aplicațiilor de finanțare precum și a celorlalte 

documente necesare depunerii acestora la structurile finanțatoare; 

7. Conduce și coordonează procesul de urmărire a implementării proiectelor cu finanțare, locală, 

națională sau internațională aflate în gestiunea Direcției; 

8. Coordonează activitatea de întocmire a rapoartelor de progres și a cererilor de 

rambursare/plată/prefinanțare aferente proiectelor cu finanțare nerambursabilă aflate în gestiunea 

Direcției ; 

9. Conduce, urmăreşte şi coordonează derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru 

încheiate, din domeniul specific de activitate; 

10. Coordonează activitatea de elaborare, cu sprijinul structurilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Județean Ilfov, a Strategiei de dezvoltare integrată a județului Ilfov, pe domeniul de 

competentă al Direcției; 

11. Conduce și coordonează activitatea de monitorizare a implementării Strategiei de dezvoltare 

integrată a județului Ilfov, pe domeniul de competentă al Direcției; 



12. Coordonează activitatea de elaborare/aprobare/modificare a Planului de Menţinere a Calităţii 

Aerului pentru judeţul Ilfov, a Planului Județean de Gestiune a Deșeurilor și a Planului Local de 

Acțiune pentru Mediu 

13. Coordonează activitatea de monitorizare și raportare a acțiunilor cuprinse în Planul de 

Menţinere a Calităţii Aerului pentru judeţul Ilfov, Planul Județean de Gestiune a Deșeurilor și 

Planul Local de Acțiune pentru Mediu; 

14. Coordonează activitatea de sprijin acordat Consiliilor locale din județul Ilfov, în ceea ce 

privește implementarea acțiunilor cuprinse în Planul de Menţinere a Calităţii Aerului pentru 

judeţul Ilfov, Planul Județean de Gestiune a Deșeurilor și Planul Local de Acțiune pentru Mediu 

15. Coordonează elaborarea și transmiterea la timp a situaţiilor solicitate de către Guvernul 

României şi/sau ministerele de resort, privind managementul deşeurilor, controlul integrat al 

poluanţilor, al calităţii aerului, apei şi solului, spaţii verzi, protecţia mediului şi biodiversitate; 

16. Urmăreşte derularea investiţiilor pentru protecţia mediului în judeţul Ilfov; 

17. Coordonează activitatea de fundamentare și elaborare a referatelor de necesitate, specificaţiilor 

tehnice/caietelor de sarcini aferente domeniului de activitate; 

18. Coordonează activitatea de soluționare a adreselor primite din partea persoanelor fizice şi 

juridice (cereri, sesizări, reclamaţii, note interne, note de audienţă), conform atribuţiilor din 

legislaţa în vigoare in domeniul protectiei mediului. 

19. Coordonează procesul de elaborare a proiectelor de hotărâre a consiliului judeţean şi dispoziţii 

ale preşedintelui consiliului judeţean în domeniul de activitate al Direcției; 

20. Asigură îndeplinirea recomandărilor formulate în cadrul misiunilor de audit intern și extern pe 

domeniul specific de activitate; 

21. Asigură coordonarea procesului de dezvoltare de parteneriate cu instituții similare ori 

organizații din sistemul privat, din țară și din străinătate, pe domeniul de competentă al Direcției; 

22.  Organizează procedura de lucru luând măsurile necesare în sensul îndeplinirii adecvate a 

îndatoririlor persoanelor aflate în subordine; 

203. Face propuneri pentru îmbunătățirea activității programate și ia măsuri adecvate pentru 

îndeplinirea obiectivelor aprobate; 

24. Analizează periodic realizarea obiectivelor și sarcinilor și ia măsuri concrete pentru a evita 

întârzierile; 

25. Ia măsurile ce se impun pentru a îmbunătăți calificarea și competențele personalului, facilitează 

accesul personalului la materiale și manuale de specialitate și alte regulamente referitoare la 

activitatea Direcției;  

26. Coordonează arhivarea şi păstrarea în siguranţă a documentelor şi datelor computerizate şi 

disponibilitatea documentelor elaborate în realizarea activităţilor specifice direcţiei, conform 

cerinţelor comunitare şi naţionale, în vederea asigurării unei piste de audit adecvate; 

27. Respectă secretul și confidențialitatea activității sale, conform prevederilor legale în vigoare; 

Are obligaţia să păstreze confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de 

care ia cunoştinţă în exercitarea  funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de 

interes public 



28.Coordonează activitățile privind identificarea și valorificarea domeniilor potențiale de 

cooperare și dezvoltare; 

Alte atribuții   

1. Să comunice imediat Directorului General 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; 

2. Asigură aplicarea procedurilor Sistemului de Control Intern/Managerial al Consiliului Județean 

Ilfov; 

3.  Să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în 

muncă și măsurile de aplicare a acestora; 

4.  Să respecte normele de protecție și stingere a incendiilor, conform Legii nr. 307/2006. 

5. Îndeplinește întocmai obligațiile care îi revin în domeniul protecției datelor cu caracter personal, 

în conformitate cu prevederile Regulamentului 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 și de abrogare a Directivei 95/46/CE, a altor dispoziții de drept al Uniunii 

sau de drept intern referitoare la protecția datelor, precum și a celor prevăzute în actele 

administrative interne și procedurile proprii. 

 

 



Șef serviciu - Serviciul Inovare, Tehnologie, Servicii Sociale - Direcția  Inovare și 

Cooperare - Direcția Generală Management Programe de Dezvoltare 

ATRIBUȚIILE POSTULUI: 

Atribuţiile postului: 

Asigură coordonarea activității și acționează pentru și în interesul Serviciului în relațiile sale cu conducerea 

Direcției Generale Management Programe de Dezvoltare și cu structurile din cadrul acestuia. 

 

Atribuții specifice Serviciului inovare, tehnologie și servicii sociale 

1. Coordonează activitatea Serviciului inovare, tehnologie și servicii sociale precum și a personalului din 

subordine; 

2. Asigură ducerea la îndeplinire la termenele solicitate, a sarcinilor încredințate de superiorii ierarhici, cât 

și a prevederilor dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Ilfov și Hotărârilor Consiliului Județean 

Ilfov, în domeniul său de activitate 

3. Identifică surse de finanţare pentru realizarea proiectelor strategice de dezvoltare din domeniul de 

activitate al Serviciului 

4.  Coordonează activitatea de elaborare a cererilor/aplicațiilor de finanțare precum și a celorlalte documente 

(studiu de fezabilitate sau documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, proiect tehnic, detalii de 

execuţie, alte documente tehnico-economice, după caz) necesare depunerii acestora la structurile 

finanțatoare; 

5. Coordonează identificarea potențialilor parteneri – naționali și internționali- eligibili pentru proiectele 

viitoare aflate în sfera de activitate a Serviciului; 

6. Conduce și coordonează procesul de urmărire a implementării proiectelor cu finanțare, locală, națională 

sau internațională aflate în gestiunea Serviciului. Se asigură de respectarea termenelor prevăzute în 

contractele/deciziile de finanțare precum și de încadrarea în sumele prevăzute în bugetul proiectului și în 

contractele de executie/prestări servicii/livrare bunuri. 

7. Asigura coordonarea corespunzătoare și la timp a procesului de întocmire a actelor aditionale/notificărilor 

aferente contractelor/deciziilor de finanțare, respectiv a modificărilor contractuale aferente contractelor de 

executie/prestări servicii/livrare bunuri, dacă este cazul; 

8. Coordonează menținerea relației cu entitățile implicate (parteneri, Autorităti de Management/Organisme 

Intermediare/ADR-uri, prestatori, etc), în vederea derulării optime a proiectelor;  

9. Coordonează procedurile de recepţie a documentaţiilor, serviciilor, bunurilor sau a lucrărilor  

10. Coordonează activitatea de întocmire a rapoartelor de progres și a cererilor de 

rambursare/plată/prefinanțare aferente proiectelor cu finanțare nerambursabilă aflate în gestiunea 

Serviciului ; 

11. Conduce, urmăreşte şi coordonează derularea contractelor de achiziţie/acordurilor cadru încheiate, din 

domeniul specific de activitate a Serviciului; 

12. Coordonează procesul de urmărire a respectării obligaţiilor contractuale de către operatorii economici, 

conform contractelor de încheiate; 

13. Urmăreşte utilizarea eficientă a resurselor (umane, materiale, financiare) în derularea  proiectelor; 

14. Participă la elaborarea, în cooperare cu alte structuri de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, 

a planurilor operaţionale şi de dezvoltare economico-socială a județului; 

15. Asigură relaţiile de cooperare cu organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi cu 

autorităţile administraţiei publice locale în domeniul specific de activitate; 



16. Asigură participarea la campaniile derulate de autorităţi privitoare la domeniul specific de activitate. 

17. Colaborează cu instituțiile competente în toate acţiunile ce se derulează, la nivel judeţean, menite a 

îmbunătăţii dezvoltarea zonelor aflate în domeniul specific de activitate; 

18. Coordonează activitatea de elaborare, cu sprijinul structurilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Județean Ilfov, a Strategiei de dezvoltare integrată a județului Ilfov, pe domeniul de competentă al 

Serviciului; 

19. Monitorizează implementarea Strategiei de dezvoltare integrată a județului Ilfov, pe domeniul de 

competentă a Serviciului; 

20. Coordonează activitatea de fundamentare și elaborare a referatelor de necesitate, specificaţiilor 

tehnice/caietelor de sarcini aferente domeniului de activitate; 

21. Participă în comisiile de evaluare desemnate de preşedintele consiliului judeţean în vederea derulării 

procedurilor de achiziție publică de produse/servicii sau lucrări pentru necesităţile aferente domeniului 

specific de activitate, potrivit legislaţiei în vigoare; 

22. Coordonează procesul de elaborare a proiectelor de hotărâre a consiliului judeţean şi dispoziţii ale 

preşedintelui consiliului judeţean în domeniul de activitate al Serviciului; 

23. Asigură îndeplinirea recomandărilor formulate în cadrul misiunilor de audit intern și extern pe domeniul 

specific de activitate; 

24. Asigură utilizarea permanentă și corespunzătoare de către personalul Serviciului a sistemelor informatice 

existente la nivelul Consiliului Județean, în exercitarea atribuțiilor specifice  

25. Face propuneri pentru îmbunătățirea activității programate și ia măsuri adecvate pentru îndeplinirea 

obiectivelor aprobate; 

26. Asigură arhivarea şi păstrarea în siguranţă a documentelor şi datelor computerizate şi disponibilitatea 

documentelor elaborate în realizarea activităţilor specifice Serviciului, conform cerinţelor comunitare şi 

naţionale, în vederea asigurării unei piste de audit adecvate; 

27. Respectă secretul și confidențialitatea activității sale, conform prevederilor legale în vigoare; Are 

obligaţia să păstreze confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia 

cunoştinţă în exercitarea  funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public 

28. Participă la programarea financiară anuală aferentă proiectelor propuse spre finanţare din fonduri 

nerambursabile în vederea asigurării cofinanţării şi a cheltuielilor neeligibile 

29. Răspunde de respectarea legislației în vigoare în activitatea curentă 

30. Execută și alte atribuţii, sarcini şi dispoziţii la solicitarea şefului ierarhic superior/directorului general; 

 

Alte atribuții   

1. Să comunice imediat conducătorului ierarhic 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; 

2. Asigură aplicarea procedurilor Sistemului de Control Intern/Managerial al Consiliului Județean Ilfov; 

3.  Să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și 

măsurile de aplicare a acestora; 

4.  Să respecte normele de protecție și stingere a incendiilor, conform Legii nr. 307/2006. 

5. Îndeplinește întocmai obligațiile care îi revin în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în 

conformitate cu prevederile Regulamentului 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 și 

de abrogare a Directivei 95/46/CE, a altor dispoziții de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la 

protecția datelor, precum și a celor prevăzute în actele administrative interne și procedurile proprii. 

 


