
 

Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Achiziții 

Publice, Direcția de Investiții, Direcţia Generală de Investiții și Administrare Drumuri 

Județene 

                                                                          

ATRIBUȚIILE POSTULUI: 

1. Asigură asistență de specialitate autorităților administrației publice locale din județ, instituțiilor și 

serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Ilfov, la cererea acestora; 

2. Emite opinii privind punerea în aplicare a legislației în domeniu; 

3. Formulează puncte de vedere la proiectele de acte administrative în domeniul achizițiilor publice, la 

solicitarea Secretarului General al Județului sau la solicitarea Președintelui Consiliului Judetean; 

4. Primește, analizează și rezolvă corespondența repartizată; 

5. Studiază  permanent actele normative în vederea punerii  în aplicare a legislației în vigoare; 

6. Duce la îndeplinire prevederile ce decurg din programele, hotărârile și dispozițiile aprobate de plenul 

Consiliului  Județean  Ilfov și Președintele Consiliului Județean Ilfov; 

7. Elaborează  informări, rapoarte de activitate, lucrări de sinteză; 

8. Soluționează sesizările și petițiile ce presupun rezolvarea unor aspecte ce țin de competența serviciului; 

9. Furnizează și monitorizează informațiile specifice serviciului, publicate pe site-ul web al Consiliului 

Județean Jlfov; 

10. Asigură asistență tehnică și participă la licitațiile pentru proiectarea și execuția obiectivelor de investiții 

ale consiliilor locale și ale unităților subordonate Consiliului Județean Ilfov; 

11. Planifică activități specifice în domeniul achizițiilor publice, respectiv elaborarea documentației necesare 

pivind aplicarea legislației în scopul gestionării achizițiilor publice la nivelul Consiliului Județean Ilfov; 

12. Asigură o comunicare  adecvată a atribuțiilor în domeniul achizițiilor publice;  

13. Dezvoltă și desfășoară activitățile în domeniul achizițiilor publice;  

14. Comunică obiectivele generale și specifice ale structurii în domeniul achizițiilor publice; 

15. Administrează sarcini operaționale și strategice în domeniul achizițiilor publice, în funcție de termenele 

de realizare și priorități; 

16. Elaborează strategia anuală de achiziții publice și programul anual al achizițiilor publice, pe baza 

necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorității contractante; 

17. Operează modificările sau completările ulterioare în strategia anuală de achiziții publice și programul 

anual al achizițiilor publice; 

18. Identifică cadrul legal al procedurii de  achiziție publică; 

19.Organizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică, în contextual  în care 

produsele/serviciile/lucrările sunt cuprinse în strategia anuală de achiziții publice și în programul anual al 

achizițiilor publice, cu excepția cazului în care necesitatea atribuirii este determinată de apariția unei situații 

de forță majoră sau a unui caz fortuit, sunt identificate sursele de finanțare și este întocmitiă documentația 

de atribuire; 

20. Aplică  procedura de achiziție publică  legală; 



21. Elaborează și transmite anunțurile de intenție, invitațiile de participare, anunțurile de participare și de 

atribuire a contractelor de achiziție publică la termenele și în condițiile stabilite de lege; 

22. Introduce datele în Sistemul Electronic de Achiziții Publice; 

23. Asigură  activitatea de informare și publicare privind pregătirea și organizarea procedurilor pentru 

atribuirea contractelor de achiziție publică;  

24. Asigură condițiile tehnice de soluționare a contestațiilor și comunicarea rezolvării acestora; 

25. Întocmește dosarul achiziției care se arhivează  împreună cu 1 exemplar din oferte; 

26. Colaborează cu direcțiile de specialitate din Consiliul Județean, la întocmirea contractelor de achiziții 

proprii; 

27. Îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în domeniul achizițiilor publice; 

28. 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; 

29. 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; 

30. 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 C.J. Ilfov; 

31. Îndeplinește întocmai obligațiile ce ii 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 C.J. Ilfov; 

32. 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. 

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

conformitate cu OSGG nr. 600/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Informatizare și Suport IT, 

Direcţia  Comunicare și Mass Media 

 

                                                                          

ATRIBUȚIILE POSTULUI: 

1. Asigură buna gestionare a sistemului informatic; 

2. Aduce la îndeplinire activitățile privind instalarea, utilizarea şi întreţinerea echipamentelor de calcul din 

unitate; 

3. Identifică şi remediază avariile apărute la sistemele și echipamentele de rețea; 

4. Acordă asistență tehnică utilizatorilor serviciului de e-mail din cadrul instituției; 

5. Păstrează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la care are acces prin exercitarea atribuţiilor; 

6. Asigură consultanță de specialitate în achiziționarea de echipament tehnic, recomandând soluții adecvate 

activității institutiei; 

7. Întreține rețeaua, sistemul de Internet, dezvoltă infrastructura rețelei; 

8. Asigură legătura instituţiei cu Sistemul Electronic Naţional; 

9. Gestionează informaţiile referitoare la Consiliul Judeţean Ilfov de pe site-ul www.e-guvernare.ro (din 

Sistemul Electronic Naţional); 

10. Asigură actualizarea on-line a formularelor administrative pe site-ul www. e-guvernare.ro, la cererea 

expresă a compartimentului care gestionează formularele de interes public în cadrul Consiliului Judeţean 

Ilfov; 

11. Gestionează domeniul asociat paginii web a CJ Ilfov, www.cjilfov.ro; 

12. Asigură includerea pe site-ul CJ Ilfov a tuturor informaţiilor primite de la serviciile şi compartimentele 

instituției; 

13. Actualizează informaţii pe site-ul instituţiei cu privire la: 

a. materiale prezentate în Comisiile de specialitate ale CJ Ilfov; 

b. materiale prezentate la şedinţele de Consiliu; 

c. hotărâri, dispoziţii, anunţuri de licitaţii, concursuri, taxe, creanţe etc; 

d. declaraţii de avere ale personalului propriu şi consilieri judeţeni; 

e. declaraţii de interese ale personalului propriu şi consilieri judeţeni; 

f. declaraţii de apartenenţă politică ale consilierilor; 

g. date generale de organizare ale CJ Ilfov; 

h. proiecte ale CJ Ilfov; 

14. Asigură administrarea reţelei de calculatoare a Consiliului Judeţean Ilfov; 

15. Crează şi menţine utilizatorii şi grupurile de utilizatori pe serverele CJ Ilfov, astfel încât fiecare utilizator 

să aibă acces la resursele comune ale reţelei de calculatoare, în concordanţă cu drepturile pe care le 

posedă; 

16. Configurează adrese de e-mail pe stațiile de lucru; 

17. Acordă acces Internet utilizatorilor reţelei de calculatoare; 

18. Monitorizează evenimentele şi resursele din reţea în vederea soluţionării conflictelor care pot apărea; 

19. Asigură optimizarea partajării resurselor în reţeaua locală a CJ Ilfov; 

http://www.cjilfov.ro/


20. Instruieşte utilizatorii în vederea folosirii tehnicii de calcul din dotare, precum şi a serviciilor Internet şi 

de e-mail; 

21. Coordonează administrarea serviciilor de e-mail şi http pentru utilizatorii reţelei de calculatoare şi 

asigură buna funcţionare a conexiunii Internet; 

22. Asigură protecţia staţiilor din reţea la atacurile viruşilor prin instalarea programelor antivirus 

achiziţionate de compartimentele proprii ale CJ Ilfov şi se preocupă de actualizarea on-line a acestor 

programe antivirus; 

23. În cazul infestării cu viruşi a unei staţii de lucru, procedează la izolarea staţiei infectate, la dezinfectarea 

acesteia şi la reinstalarea software-ului în cazurile mai grave; 

24. Participă în comisiile de licitaţie/ achiziţie publică pentru tehnică de calcul şi aplicaţii software, conform 

Dispoziţiilor nominale ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov; 

25. Întocmeşte Caietul de sarcini la licitaţiile de tehnică de calcul, la solicitarea expresă a compartimentului 

ce organizează licitaţia şi pe baza cerinţelor tehnice menţionate de compartimente, în referatele de 

necesitate anexate documentelor de licitaţie/cerere de ofertă; 

26. Participă la recepţia echipamentelor tehnice de calcul achiziţionate în urma procedurilor de licitaţie şi/sau 

achiziţie publică şi verifică caracteristicile tehnice ale echipamentelor furnizate cu cerinţele prevăzute în 

caietele de sarcini; 

27. Monitorizează derularea contractelor cu firmele declarate câştigătoare în urma procedurilor de licitaţie 

organizate de serviciul de specialitate şi urmăreşte respectarea clauzelor contractuale cu privire la 

serviciile cuprinse în perioada de garanţie pentru produsele furnizate; 

28. Asigură buna desfășurare a instalării produselor software achiziţionate de către instituție în urma 

procedurilor de licitaţie sau achiziţie publică, pe calculatoarele împreună cu care au fost achiziţionate 

sau la utilizatori deja existenţi;-  Asigură asistenţă tehnică utilizatorilor reţelei de calculatoare a CJ Ilfov 

cu privire la utilizarea tehnicii de calcul, la utilizarea produselor software instalate sau cu privire la 

memorarea pe medii externe a unor date ale utilizatorilor în vederea păstrării lor pe durata termenului 

legal; 

29. Acordă asistenţă tehnică de specialitate la cererea compartimentelor proprii în vederea îmbunătăţirii 

activităţii de relaţii cu publicul şi promovarea imaginii Consiliului Judeţean Ilfov, precum şi pentru 

îmbunătăţirea şi simplificarea practicilor şi procedurilor administrative; 

30. Asigură administrarea serverelor din cadrul instituției; 

31. Asigură administrarea bazelor de date de pe serverele Consiliului Judeţean Ilfov; 

32. Verifică integritatea bazelor de date ale diferitelor aplicaţii aflate în exploatare la nivelul instituției, 

semnalează orice anomalii şi asigură luarea de măsuri în vederea minimizării efectelor negative; 

33. Asigură crearea, întreţinerea şi modificarea bazei de date specifice de buget, preluate de la Direcţia 

Finanţelor Publice Ilfov; 

34. Prelucrează fişierele în formate adecvate serverelor http şi converteşte fişiere din diferite formate în 

formate acceptate pe serverele http, în vederea includerii lor pe pagina web a instituţiei; 

35. Asigură instalarea şi configurarea staţiilor din reţeaua de calculatoare; 

36. Instalează, la cerere, produse software achiziţionate cu licenţă de CJ Ilfov pe staţiile utilizatorilor; 

37. Asigură realizarea de upgrade-uri hardware la cerere pe staţiile utilizatorilor Consiliului Judeţean Ilfov; 

38. Asigură buna funcţionare a tehnicii de calcul din dotarea CJ Ilfov, prin diagnosticarea defecţiunilor 

tehnice şi propunerea soluţiei de remediere; 

39. Prezintă, la cerere, rapoarte şi informări privind activitatea biroului, în termenul şi forma solicitată; 



40. Redactează rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotarâri în domeniul de activitate al biroului; 

41. Coordoneaza realizarea  site-ului instituţiei, modernizarea şi actualizarea acestuia; 

42. Respectă principiile și normele de conduită și de integritate; 

43. Răspunde  de cunoasterea  legislaţiei din domeniul de activitate; 

44. Asigură buna funcţionare a Managementului de documente prin ELO -enterprise; 

45. Înlocuiește pe perioada concediului de odihnă, medical sau fără plată personalul din cadrul biroului; 

46. 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; 

47. 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; 

48. Respectă normele și principiile codului de etică și integritate a funcționarilor publici și personalului 

contractual din administrația publică; 

49. Îndeplinește întocmai obligațiile ce îi 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 Consiliului Județean Ilfov; 

50. 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 Consiliu Județean Ilfov; 

51. 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; 

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

conformitate cu OSGG nr.600/2018. 

53. Îndeplineste potrivit legii orice alte atributii stabilite de catre Președintele și Vicepreședinții Consiliului 

Judetean Ilfov, precum si cele stabilite de Șeful biroului în funcție de natura postului. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consilier, clasa I, grad profesional debutant - Serviciul Relații cu Publicul și 

Secretariat Autoritate Teritorială, Direcția Juridică  

și Administrație Publică Locală 

                                                      

ATRIBUȚIILE POSTULUI: 

1. Asigură primirea și înregistrarea la registratura generală a documentelor adresate instituției, în format 

fizic, email sau fax, și oferă informații necesare solicitanților, în limita competențelor autorității; 

2. Înregistrează și predă, pe bază de condică, corespondența adresată instutuției, după repartizarea efectuată 

de cabinetul Președintelui Consiliului Județean Ilfov; 

3. După repartizarea efectuată de cabinetul Președintelui Consiliului Județean Ilfov, predă corespondența 

compartimentelor din cadrul instituției, pe baza unei condici de predare-primire, 

4. Ține evidența datelor de contact ale autorităților și instituțiilor publice; 

5. Organizează arhivarea documentelor la nivelul Registraturii generale; 

6. Folosește email de serviciu, urmărind primirea mesajelor pe tot parcursul orelor de program; 

7.Completează condica de transmitere a corespondenţei prin curier; 

8. Asigură informarea sefilor ierarhici cu privire la problemele și activitățile administrative; 

9.Răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la folosirea şi evidenţa ştampilelor existente la nivelul 

registraturii; 

10.Prezintă lunar sau ori de câte ori este necesar rapoarte de activitate cu prezentarea documentelor date spre 

soluţionare; 

11. Respectarea secretului şi confidenţialităţii activităţii sale, conform prevederilor legale în vigoare; 

12. Respectă dispoziţile legale privitoare la interesele contrare ori conflictul de interese în actele cu caracter 

juridic supuse vizei de legalitate; 

13. Respectă Regulamentul de Ordine Interioară al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ilfov; 

14. Respectă Codul de conduită pentru funcționarii publici; 

15. Îndeplinește orice alte atribuții încredințate de către șefii ierarhici, în limita competențelor legale și 

profesionale; 

16. 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 nivelul Consiliului 

Județean Ilfov; 

17. Îndeplinește întocmai obligațiile ce ii 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 nivelul 

Consiliului Județean Ilfov; 

18. Îndeplinește întocmai obligațiile ce ii 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; 

19. Îndeplinește întocmai obligațiile ce ii revin în domeniul sistemului de control intern managerial în 

conformitate cu OSGG nr.600/2018. 


