
CONSILIER IA – Direcţia Generală de Investiții și Administrare Drumuri Județene - 

Direcția de Investiții - Serviciul Administrare Drumuri Județene; 

 

ATRIBUȚIILE POSTULUI: 

1) Verifică în permanență starea de viabilitate a drumurilor județene și întocmește raportări în 

acest sens; 

2) Asigură elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor aferente  proiectelor de investiţii şi 

reparaţii;  

3) Verifică amplasamentul pentru solicitanții de acorduri și autorizații de amplasare/utilizare a 

zonei drumului; 

4) Derulează contractele de produse, servicii şi lucrări la obiectivele de investiţii pentru care a 

fost desemnat, verifică situațiile de lucrări ale acestora, încadrarea în graficul de execuție. ; 

5) Actualizează la zi devizele generale, stadiile fizice, cantitative și valorice ale obiectivelor de 

investiții pentru care a fost desemnat; 

6) Pastrează toate documentele aferente obiectivelor de investiții pentru care a fost desemnat, le 

arhiveză corespunzător; 

7) Verifică documentațiile de proiectare și le recepționează, după predarea acestora de către 

prestatorii de servicii pentru care a fost desemnat; 

8) Participă în comisiile de recepție la terminarea lucrărilor și la recepția finală a obiectivelor de 

investiții; 

9) Urmărește pe teren derularea investițiilor; 

10) Îndeplineşte şi alte atribuţii la solicitarea superiorilor ierarhici; 

11) Respecta prevederile codului de etică și de integritate; 

12) 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; 

13) 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; 

14) 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; 

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

managerial în conformitate cu OSGG nr.600/2018. 

 

 



CONSILIER IA – Direcţia Generală de Investiții și Administrare Drumuri Județene - 

Direcția de Investiții - Serviciul Întreținere Drumuri Județene 

 

 

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. 

 

 



REFERENT IA - Direcţia Generală de Investiții și Administrare Drumuri Județene - Direcția de 

Investiții - Serviciul Transporturi și Monitorizare Drumuri Județene 

 

 

ATRIBUȚIILE POSTULUI: 

 

1. Întocmește periodic necesarul de materiale în vederea desfășurării activităților aferente domeniului de 

activitate;  

2. Verifică pe teren sesizările și reclamațiile primite de la Brigada de Poliție Rutieră, persoane fizice și 

juridice, privind evenimentele apărute accidental (care periclitează siguranța circulației), întocmește 

referate cu cele constatate și ia măsuri pentru marcarea zonelor aferente; 

3. Solicită zilnic avizul de intervenție de la Brigada de Poliție Rutieră pentru efectuarea marcajului rutier 

conform sesizărilor primite; 

4. Asigură programarea lunară, săptămânală sau, după caz zilnică (operativă), a activităților de marcaj 

rutier; 

5. Răspunde de păstrarea confidențialității datelor și informațiilor privind activitatea de marcaje rutiere; 

6. Adoptă un comportament în măsură să promoveze interesele și imaginea instituției; 

7. Se preocupă de cunoașterea și însușirea tuturor actelor normative în vigoare care reglementează 

domeniul său de activitate; 

8. Îndeplinește și alte atribuții sau sarcini dispuse de conducerea instituției; 

9. Verifică din punct de vedere calitativ și cantitativ a semnalizărilor rutiere pe drumurile județene; 

10. Întocmește rapoarte lunare privind activitatea de semnalizare rutieră, consumului de materiale și materii 

prime; 

11. Verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează neregulile constatate; 

12. Verifică starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere pe drumurile județene; 

13. Propune soluții pentru creșterea siguranței; 

14. 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; 

15. 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; 

16. Respecta prevederile codului de etică și de integritate; 

17. 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; 

18. 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; 



19. 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; 

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

conformitate cu OSGG nr.600/2018. 

 



REFERENT IA - Direcția Comunicare și Mass Media, Serviciul Informatizare și Suport IT 

Biroul Suport IT 

 

 

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; 

http://www.cjilfov.ro/


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; 

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. 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; 

25. 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; 

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

27. 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; 

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

29.Instalează, la cerere, produse software achiziţionate cu licenţă de CJ Ilfov pe staţiile 

utilizatorilor; 

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

Judeţean Ilfov; 

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

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

33. 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; 

34. 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; 

35. Își însușește și aplică procedurile Sistemului de Control Intern/Managerial al Consiliului 

Județean Ilfov; 



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

măsurile de aplicare a acestora; 

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

38. 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. 

39. 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; 

40. 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; 

41. 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; 

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

managerial în conformitate cu OSGG nr.600/2018. 

 


