
- consilier, clasa I,  gradul profesional  principal (ID post 537507)  din cadrul  

Biroului Asistență Socială și Sănătate;  

 

Atribuțiile postului : 

1)  Centralizează cererile de finanţare (propunerile managerilor) pentru anul următor, pe tipuri de 

lucrări şi sumele necesare realizării acestora, precum şi sumele necesare pentru achiziţionarea de 

echipamente medicale, pe care le centralizează şi le transmite direcţiei economice, în vederea 

cuprinderii/aprobării în bugetul local al județului; 

3)   Asigura implementarea prevederilor legale referitoare la declarațiile de avere și interese ale 

managerilor;  

4) Întocmeşte referatele privind necesitatea şi oportunitatea emiterii dispoziţiilor şi redactează 

dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov privind numirea comisiei de analiză şi evaluare 

a activităţii unităţilor sanitare publice aflate în subordine; 

5)  Centralizează și înaintează șefului ierarhic superior solicitările unităţilor medicale publice aflate 

în subordinea Consiliului Judeţean Ilfov adresate Ministerului Sănătăţii pentru 

dezvoltarea/extinderea furnizării unor servicii medicale necesare rezolvării problemelor de sănătate 

ale populaţiei judeţului; 

6) Întocmeşte referatele privind necesitatea şi oportunitatea emiterii dispoziţiilor şi redactează 

dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov, privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de manager, persoană fizică, din 

unităţile sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Ilfov; 

7)  Prezintă președintelui Consiliului Județean Ilfov propunerea de schimbare a managerilor 

unităților sanitare publice aflate în subordine,în condițiile legii,în urma evaluărilor și/sau 

controalele efectuate care justifică această propunere 

8)  Întocmeşte documentaţia privind emiterea dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov 

de numire a conducerii interimare pentru funcţiile de conducere care fac parte din comitetul 

director; 

9) Întocmeşte referatele privind necesitatea şi oportunitatea emiterii dispoziţiilor şi redactează 

dispoziţiile privind propunerea de prelungire a contractului de management, în condiţiile legii; 

10) Întocmeşte proiectul de contract de management pentru fiecare unitate sanitară publică aflată 

în subordinea Consiliului Judeţean Ilfov; 

11) Redactează proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Ilfov privind numirea membrilor 

consiliului de administraţie pentru unităţile sanitare publice aflate în subordine; 

12) Monitorizează stadiul îndeplinirii condiţiilor prevăzute în metodologia de acreditare a spitalelor 

şi respectarea termenelor legale; 

13) Centralizează situaţia posturilor vacantate, solicitările venite din partea unităţilor sanitare 

publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Ilfov cu privire la organizarea concursului pentru 

ocuparea unor posturi; 

14) Întocmeşte referatele privind necesitatea şi oportunitatea emiterii dispoziţiilor şi redactează 

dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov privind aprobarea structurii organizatorice, 

reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii, la propunerea managerilor din 

unităţile sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Ilfov, cu avizul Ministerului 

Sănătăţii; 

15) Supune avizării Președintelui Consiliului Județean Ilfov, scoaterea la concurs, la secțiile, 

laboratoarele și serviciile clinice, a postului pentru ocuparea funcției de șef secție, șef laborator sau 



șef serviciu medical, de cadru didactic recomandat de Senatul instituției de învățămănt medical 

superior, cu avizul managerului; 

16) Avizează,în baza centralizatorului privind situația posturilor vacantate, solicitările venite din 

partea unitaților sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Județean Ilfov cu privire la 

organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi. 

17)  Întocmește rapoartele de sinteză privind activitatea anuală a unităţilor sanitare publice aflate 

în subordinea Consiliului Judeţean Ilfov; 

18) Asigură realizarea unei baze de date electronice, referitoare la managementul resurselor umane, 

utilizarea serviciilor medicale, situaţia economico-financiară şi calitatea serviciilor medicale, 

pentru fiecare unitate sanitară publică din subordinea Consiliului Judeţean Ilfov; 

19) Centralizează sesizările şi petiţiile persoanelor fizice şi juridice care intră în sfera de 

competenţă a compartimentului în vederea soluţionării de către șeful ierarhic superior; 

20) Asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform actelor normative 

în vigoare; 

21) Colaborează cu autoritățile administrației publice locale, cu instituții cu atribuții în domeniul 

asistenței sociale, precum și cu organizații neguvernamentale cu activitate în domeniul asistenței 

sociale, în vederea realizării unei ample consultări privind harta nevoilor sociale din județul Ilfov; 

22) Coordonează  elaborarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din județul Ilfov; 

23) Centralizează și verifică îndeplinirea indicatorilor de calitate a serviciilor sociale din județul 

Ilfov, conform standardelor specifice în vigoare; 

24) Îndeplineste și alte activități specific aflate în legătură directă cu atribuțiile de serviciu, rezultate 

din acte normative sau date spre rezolvare de conducerea instituției; 

25)  Urmăreste îndeplinirea măsurilor din Planul de acțiune în domeniul serviciilor sociale din 

județul Ilfov, anexă la Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din județul Ilfov și informează 

trimestrial conducerea Consiliului Județean privind stadiul îndeplinirii lor. 

26) Colaborează cu DGASPC și cu autoritățile administrației publice locale pentru îndeplinirea 

măsurilor din Planul de acțiune în domeniul serviciilor sociale din județul Ilfov informand 

conducerea consiliului județean asupra situațiilor care împiedică realizarea întocmai și la timp a 

planului. 

27) Semestrial, urmăreşte și centralizează încasarea sumei corespunzătoare redevenţei şi 

eventualele penalităţi pentru cabinetele medicale concesionate, conform prevederilor legale 

28)  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 CJ Ilfov; 

29)  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 CJ Ilfov; 

30) Asigură aplicarea prevedrilor referitoare la vânzarea spațiilor proprietate privată a județului cu 

destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfașoară activități conexe actului 

medical; 

31) Analizează situațiile neprevăzute, referitoare la spațiile proprietate privată ale județului cu 

destinația de cabinete medicale și întocmește informări privind modul de soluționare a acestora; 

32)  Colaborează cu D.S.P. în vederea avizării din punct de vedere al suprafeței a spațiilor care 

urmează să fie licitate, în vederea concesionării; 



33) Elaborează şi redactează proiectele de hotărâri pentru concesionarea cabinetelor medicale unui 

nou titular, contractele de concesiune, procesele-verbale de predare-primire şi actele adiţionale ale 

acestora; 

34) Comunică, în scris, compartimentelor de specialitate modificările intervenite în contractele de 

concesiune ale medicilor concesionari ai cabinetelor medicale atât în ceea ce priveşte numărul 

acestora şi valoarea redevenţei ce trebuie achitată; 

35)  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; 

36) Îndeplinește întocmai obligațiile ce ii revin în domeniul sistemului  de control intern managerial 

în conformitate cu OSGG nr.600/2018. 
 


