
Șef serviciu - Serviciul Relații cu Mass Media, Informare și Identitate Vizuală, 

Direcţia Comunicare și Mass Media                                                                                

 

ATRIBUȚIILE POSTULUI: 

1. Coordonează activitatea Serviciului Relatii cu Mass Media, Informare si Identitate Vizuala, 

asigurând, prin toată activitatea desfăşurată, comunicarea instituţională, prin crearea unui dialog 

permanent şi transparent cu publicul, mass-media şi societatea civilă; 

2. Popularizează prin mass-media principalele acţiuni organizate de Consiliul Judeţean; 

3. Creează cadrul organizatoric pentru conferinţe de presă, interviuri susţinute de Preşedintele 

Consiliului Judeţean; 

4. Coordonează punctul de informare, documentare şi consiliere; 

5. Asigură realizarea abonamentelor la presă; 

6. Elaborează şi transmite comunicatele de presă referitoare la evenimentele şi activităţile desfăşurate; 

7. Asigură alimentarea site-ului periodic cu comunicate de presă despre evenimente, acţiuni ale 

Consiliului Judeţean Ilfov; 

8. Monitorizează zilnic presa şi ediţiile on-line; 

9. Colaborează cu reprezentanţi ai presei pentru asigurarea transparenţei; 

10. Îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de Preşedintele Consiliului Judeţean. 

11. Participă la acțiunile întreprinse de direcțiile de specialitate; 

12. Îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de Preşedintele Consiliului Judeţean; 

13. Stabileste o imagine ușor recognoscibilă, precum și o prezență consistentă și coerentă în procesul de 

comunicare;  

14. Consolidează o identitate instituțională coerentă prin administrarea elementelor vizuale de 

identificare a Consiliului Judetean Ilfov atât la nivel intern, cât și extern;Â 

15. Coordonează procesul de informare si punerea in aplicare a instrumentelor create: actualizare site, 

transmitere newslettere/e-mail-uri periodice; 

16. Menține o comunicare eficientă cu membrii echipei de implementare a proiectelor pe fonduri 

nerambursabile și cu terții; 

17. Promovează imaginea Consiliului Județean Ilfov prin transparență, confidențialitate și transmitere 

de informații reale; 

18. Organizează și derulează campanii de informare/promovare/sociale; 

19. Realizează calendare ale acțiunilor/campaniilor de comunicare, incluzând evenimente, scrisori de 

informare și social media; 

20. Acordă sprijin celorlalte structuri de la nivelul Consiliului Județean Ilfov pentru organizarea 

independent sau în parteneriat cu alte instituţii, a diferitelor evenimente publice relevante la nivel 

local (seminarii, conferinţe de presă, simpozioane, dezbateri, întâlniri, şcoli de vară etc.), altele decât 

cele prevăzute prin proiectele de promovare finanţate din fonduri europene; 

21. Asigură preluarea permanentă de către mass-media tradiţională şi media online a materialelor şi 

informărilor transmise de instituţie: comunicate de presă, informări, texte publicate pe contul oficial 

de Facebook al Consiliului Județean Ilfov, poziţii exprimate de conducerea Consiliului Județean 



Ilfov, drepturi la replică; 

22. Se ocupă de politica de comunicare a Consiliului Județean Ilfov, mesaje și materiale de presă; 

23. Încheie parteneriate de comunicare – on line, scris, tv, radio. 

24. Dezvoltă și implementează relațiile de presă ale instituției - Consiliului Județean Ilfov, comunicarea, 

diseminarea informației și strategiile social media; 

25. Crează, editează și manageriază instrumentele de comunicare ale Consiliului Județean Ilfov, în 

cooperare cu direcțiile de specialitate, publicațiile contractuale, site sau facebook; 

26. Se ocupă de politica de comunicare a Consiliului Județean Ilfov, mesaje și materiale de presă 

27. Se ocupă de campaniile de comunicare, incluzând evenimente, scrisori de informare și social media; 

28. Execută planificarea campaniilor de presă, caută oportunitățile de promovare și canalele de 

comunicare în consecință; 

29. Planifică şi implementează obiectivele privind comunicarea şi îmbunătăţirea imaginii publice a 

Consiliului Județean Ilfov, stabilind principalele orientări ale activităţii de comunicare publică  

30. Asigură prompt mediatizarea acţiunilor relevante pentru public – lansări de programe, apeluri, 

ghiduri, etc. -, prin comunicarea zilnică a noutăţilor ce reflectă activitatea cu relevanţă pentru public 

şi beneficiari ai Consiliului Județean Ilfov 

31. Acordă sprijin celorlalte structuri de la nivelul Consiliului Județean Ilfov pentru organizarea 

independent sau în parteneriat cu alte instituţii, a diferitelor evenimente publice relevante la nivel 

local (seminarii, conferinţe de presă, simpozioane, dezbateri, întâlniri, şcoli de vară etc.), altele decât 

cele prevăzute prin proiectele de promovare finanţate din fonduri europene; 

32. Avizează, elaborează şi asigură transmiterea răspunsurilor la solicitările mass-media în cel mai scurt 

timp posibil; 

33. Avizează şi transmite mass-media şi publicului informările/ precizările/ comunicatele de presa/ 

prezentări / video şi imagini relevante disponibile; 

34. Asigură preluarea permanentă de către mass-media tradiţională şi media online a materialelor şi 

informărilor transmise de instituţie: comunicate de presă, informări, texte publicate pe contul oficial 

de Facebook al Consiliului Județean Ilfov, poziţii exprimate de conducerea Consiliului Județean 

Ilfov, drepturi la replică, etc; 

35. Asigură o permanentă relaţionare cu reprezentanţii mass-media; 

36. Se asigură de actualizarea permanentă a bazei de date conţinând contactele actualizate ale acestora 

37. Se asigură de acreditarea permanentă a jurnaliştilor specializaţi şi de actualizarea permanentă a bazei 

de date, ţinând cont de fluctuaţia de personal de pe piaţa media; 

38. Organizează întâlniri informale frecvente cu jurnaliştii acreditaţi şi cu cei interesaţi de domeniu, 

astfel încât să elimine pe cât posibil confuziile din spaţiul public cu privire la activitatea Consiliului 

Județean Ilfov; 

39. Anticipează nevoile de informare ale presei referitoare la evenimentele predictibile din domeniu, 

pregătind şi distribuind în avans materiale de documentare şi informare punctuale, necesare unei 

corecte abordări a mass-media cu privire la diverse subiecte de interes; 

40. Dezvoltă şi implementează noi instrumente de comunicare în Consiliului Județean Ilfov, ţinând cont 



de impactul noilor tendinţe şi tehnologii în domeniul comunicării, în special în mediul virtual. 

41. Asigură elaborarea şi revizuirea procedurilor de lucru pentru activităţile derulate; 

42. Răspunde de activitatea desfăşurată de personalul din subordine; 

43. Duce la îndeplinire orice alte sarcini stabilite de şefii ierarhici superiori, în condiţiile legii; 

44. Răspunde pentru respectarea prevederilor Regulamentului Intern, Regulamentului de Organizare și 

Funcționare ale Consiliului Județean Ilfov, ale Legii nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor 

publici, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 

asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 

afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 

nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea Agenţiei Naţionale de Integritate, cu modificările şi 

completările ulterioare și ale Legii.7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici. 

 


