
Serviciul de Întreținere Drumuri Județene - Direcția de Investiții 

Direcţia Generală de Investiții și Administrare Drumuri Județene 

 

Denumirea postului: CONSILIER IA 

Atribuțiile postului:       

       1.  Responsabil formația de așternere mixturi asfaltice, la reparaţii şi întreţinere drumuri 

județene – de bază; 

       2.  Responsabil la activitatea de deszãpezire şi participă efectiv la acţiunea de deszăpezire- 

ocazional; 

       3.  Responsabil la montat și demontat parazăpezi – ocazional;     

       4.  Responsabil la cosit iarbă și  toaletat pomi- ocazional; 

       5.  Responsabil la reparații autoutilaje – ocazional;  

       6.  Responsabil la montarea și demontarea accesoriilor de zăpadă la autobasculante,  

accesorii unimoguri – ocazional; 

       7.  Organizeazã zilnic activitatea liniei de aşternere mixturi asfaltice; 

       8. Supraveghează și răspunde de executarea lucrãrilor pe teren din punct de vedere cantitativ 

şi calitativ, inclusiv semnalizarea rutieră la punctele de lucru; 

       9.  Raportează la începutul fiecărei zile lucrătoare producţia realizată în ziua anterioară 

(cantităţi, suprafeţe, materiale, ore şi kilometri pentru autoutilajele folosite) şi la sfârşitul fiecărei 

zile suprafeţele pregătite cât şi adâncimile, grosimile acestora, în vederea aşternerii mixturilor 

asfaltice; 

      10. Transmite șefului de serviciu, cantitățile fizice pentru situaţiile de lucrări lunar sau la 

sfârşitul unei anumite lucrări şi le semnează; 

      11. Întocmeşte adresele corespunzătoare activităţii de întreţinere şi reparaţii drumuri către șeful 

de serviciu şi le semnează; 

      12. Verifică starea drumurilor judeţene, prin măsurători directe, în vederea estimării 

necesarului de fonduri pentru întreţinerea şi repararea acestora; 

      13.  Stabileşte consumurile necesare aferente lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri; 

      14.  Asigură şi răspunde de semnalizarea rutieră la punctele de lucru; 

      15. Vizeazã foile de parcurs şi FC-urile pentru mijloacele de transport şi utilajele care 

deservesc activitatea de reparaţii şi întreţinere drumuri (din care să reiasă clar numărul de 

kilometri, ore program, ore funcţionare, cantitate transportată); 

      16.  Poate conduce autoturismele și autoutilitarele unității; 

      17. Respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul de Ordine Interioară 

şi Codul de etică și de integritate al funcționarilor publici și personalului contractual; 

18. Va duce la îndeplinire orice alte sarcini stabilite de șefii ierarhici superiori, în condițiile 

legii; 



  19. 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; 

 20. 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 CJ Ilfov; 

 21. 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; 

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

managerial în conformitate cu OSGG nr.600/2018. 

 



Serviciul Cooperare Internă și Internațională - Direcția  Inovare și Cooperare 

Direcția Generală Management Programe de Dezvoltare 

 

Denumirea postului: CONSILIER DEBUTANT 

Atribuțiile postului:       

 

1. Derulează activitățile specifice Serviciului Cooperare Internă și Internațională; 

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 proiectele de dezvoltare judeţeană şi regională; 

4. Participă la organizarea de  conferinţe, seminarii, târguri şi întâlniri care să asigure 

difuzarea de informaţii şi materiale informative specifice cooperării interne şi 

internaţionale, cu participarea unor parteneri din Uniunea Europeană deţinători de know-

how specific, precum şi documentarea specialiştilor din firmele şi instituţiile locale; 

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

competenţă; 

6. Participă la pregătirea documentelor în vederea încheierii de acorduri/protocoale cu 

instituții din afara României pentru realizarea unor proiecte în comun; 

7. Urmărește procesul de elaborare și adoptare a legislației europene privind Cadrul Financiar 

Multi-anual, implementarea fondurilor europene, structurale și de investiții, implementarea 

Mecanismului de Redresare și Reziliență precum și implementarea programelor aflate în 

gestiunea directă a Comisiei Europene cu impact asupra dezvoltării regionale; 

8. Elaborează și actualizează permanent inventarul structurilor asociative naționale și 

internaționale, grupurile de lucru precum și orice alte structuri de colaborare sau asociere  

din care Consiliul Județean Ilfov face parte; 

9. Asigură participarea la campaniile derulate de autorităţi privitoare la domeniul specific de 

activitate; 

10. Derulează activități de identificare a potențialilor parteneri – naționali și internționali- 

eligibili pentru proiectele viitoare aflate în sfera de activitate a serviciului; 

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

pe domeniul specific de activitate; 

12. Utilizează permanent și corespunzător sistemele informatice existente la nivelul 

Consiliului Județean, în exercitarea atribuțiilor specifice; 

13. 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; 



14. 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; 

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

16. 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;Respectă și aplică 

procedurile interne (de sistem și operaționale) precum și instrucțiunile interne de lucru; 

17. Execută și alte atribuţii, sarcini şi dispoziţii la solicitarea şefului ierarhic 

superior/directorului general; 

18. 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; 

19. 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; 

20. 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; 

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

managerial în conformitate cu OSGG nr.600/2018. 

 



BIROUL SUPORT IT - SERVICIUL INFORMATIZARE ȘI SUPORT IT 

DIRECȚIA COMUNICARE ȘI MASS MEDIA 

 

Denumirea postului: CONSILIER I 

Atribuțiile postului:       

- Asigură buna gestionare a sistemului informatic; 

- Aduce la îndeplinire activitățile privind instalarea, utilizarea şi întreţinerea echipamentelor de 

calcul din unitate; 

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

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

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

- Întreține rețeaua, sistemul de Internet, dezvoltă infrastructura rețelei; 

-  Asigură legătura instituţiei cu Sistemul Electronic Naţional; 

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

(din Sistemul Electronic Naţional); 

- 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; 

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

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

compartimentele instituției; 

- 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; 

- Asigură administrarea reţelei de calculatoare a Consiliului Judeţean Ilfov; 

http://www.cjilfov.ro/


- 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; 

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

-  Acordă acces la Internet utilizatorilor reţelei de calculatoare; 

- Monitorizează evenimentele şi resursele din reţea în vederea soluţionării conflictelor care pot 

apărea; 

-  Asigură optimizarea partajării resurselor în reţeaua locală a CJ Ilfov; 

- Instruieşte utilizatorii în vederea folosirii tehnicii de calcul din dotare, precum şi a serviciilor 

Internet şi de e-mail; 

- 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; 

- 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; 

- Participă în comisiile de licitaţie/ achiziţie publică pentru tehnică de calcul şi aplicaţii software, 

conform Dispoziţiilor nominale ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov; 

- Întocmeşte anexa tehnică a Caietului 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 



- 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; 

-  Asigură administrarea serverelor din cadrul instituției; 

-  Asigură administrarea bazelor de date de pe serverele Consiliului Judeţean Ilfov; 

- 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; 

- Asigură crearea, întreţinerea şi modificarea bazei de date specifice de buget, preluate de la 

Direcţia Finanţelor Publice Ilfov; 

- 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; 

-  Asigură instalarea şi configurarea staţiilor din reţeaua de calculatoare; 

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

-  Asigură realizarea de upgrade-uri hardware la cerere pe staţiile utilizatorilor Consiliului Judeţean 

Ilfov; 

- Asigură buna funcţionare a tehnicii de calcul din dotarea CJ Ilfov, prin diagnosticarea 

defecţiunilor tehnice şi propunerea soluţiei de remediere; 

- Redactează rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotarâri în domeniul de activitate al 

biroului; 

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

-  Respectă principiile și normele de conduită și de integritate; 

-  Răspunde  de cunoasterea  legislaţiei din domeniul de activitate; 

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

- Înlocuiește pe perioada concediului de odihnă, medical sau fără plată personalul din cadrul 

biroului; 

- 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; 



- 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; 

- Își însușește și aplică procedurile Sistemului de Control Intern/Managerial al Consiliului Județean 

Ilfov; 

- Își însușește și respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și 

măsurile de aplicare a acestora; 

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

- 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. 

 



Biroul  Întreținere  Parc Auto - Serviciul Administrativ și Întreținere 

Direcţia Administrativă și Protocol 

 

Denumirea postului: ȘOFER 

Atribuțiile postului:       

1. Să posede carnet de conducere:  categoria B; 

2. Să cunoască și să respecte prevederile legale în ceea ce privește circulația  autovehiculelor 

pe drumurile publice; 

3. Să preia autoturismul repartizat, pe bază de proces-verbal; 

4. Să cunoască și să conducă autoturismul potrivit instrucțiunilor și cărții tehnice;  

5. Să exploateze autoturismul pe care îl are în primire în mod corespunzător, respectarea 

obligatorie a reviziilor și a inspecțiilor tehnice periodice ; 

6. Răspunde de curațenia exterioară și interioară a autoturismului; 

7. Solicită și propune efectuarea reviziilor tehnice, a eventualelor reparații ale autoturismului, 

achiziția unor piese și / sau accesorii necesare; 

8. Întocmește foile de parcurs zilnice ale autoturismului, cu respectarea prevederilor legale, și 

răspunde de datele înscrise în acestea; 

9. Urmărește încadrarea în cotele de carburant aprobate;   

10. Să nu folosească autoturismul peste capacitatea sa; 

11. Să nu folosească autoturismul în scopuri personale; 

12. Să nu încredințeze conducerea autoturismului altor persoane;  

13. Să parcheze autoturismul în locurile stabilite; 

14. În situația implicării într-un accident, să anunțe imediat șefii ierarhici;  

15. Să întocmească documentele prevăzute de lege, în cazul accidentelor;  

16. Să aibă o ținută corespunzătoare și un comportament politicos; 

17. Să respecte regulile prezentate în Codul de conduită al personalului contractual (Legea 

477/2004 ). 

18. Îndeplineste orice alte atribuții și sarcini primite din partea șefilor ierarhici, 

19. Să își desfășoare 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; 

20. Să comunice 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; 

21. Să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de 

transport și alte mijloace de producție; 

22. Să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea 

arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale mașinilor, aparaturii, uneltelor, 

instalațiilor tehnice și clădirilor și să utilizeze corect aceste dispozitive; 

23. Să își însușească și să aplice procedurile Sistemului de Control Intern/Managerial al 

Consiliului Județean Ilfov; 

24. Respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul de Ordine Interioară 

și Codul de etică și de integritate al funcționarilor publici și personalului contractual; 

25. 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 CJ Ilfov; 

26. 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 CJ Ilfov; 

27. 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; 

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

managerial în conformitate cu OSGG nr.600/2018. 

 


