Atribuţiile postului:

- asigură gestionarea, evidența și corelarea fișelor de post pentru personalul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Ilfov, cu atribuțiile din Regulamentul de Organizare și
Funcționare;
- introduce, gestionează și actualizează în aplicația informatică a S.C. CARES SOLUTIONS
S.R.L. datele privind numirea, salarizarea, modificarea raporturilor de serviciu, încetarea
raporturilor de serviciu, sancționarea, eliberarea din funcție, concediile de odihnă, concediile
medicale și concediile plătite ale angajaților Agenției;
- asigură gestionarea statului de funcții, statului de personal al Consiliului Județean Ilfov;
- verifică gestionarea dosarelor de personal și a dosarelor profesionale ale salariaților;
- face recomandări cu privire la modul de întocmire a fişelor de post pentru întreg personalul
Consiliului Județean Ilfov, verifică, din punct de vedere formal, corectitudinea întocmirii şi
ţine evidenţa acestora;
- participă în comisiile de concurs, respectiv comisiile de soluționare a constestațiilor, pentru
ocuparea funcțiilor publice, respectiv funcțiilor contractuale din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Ilfov;
- verifică și coordonează evidența și înregistrarea declarațiilor de avere și declarațiilor de
interese ale salariaților din cadrul Consiliului Județean Ilfov;
- verifică, activitatea privind întocmirea dosarelor de pensionare ale salariaților care
îndeplinesc condițiile de pensionare;
- asigură și coordonează organizarea procedurilor legate de depunerea jurământului de către
funcționarii publici conform legislației în vigoare;
- avizează adeverințele salariaților necesare la medicul de familie, spital, calcularea vechimii
în muncă, solicitate la cerere;
- asigură evidența ordinelor de deplasare și a biletelor de voie;
- întocmește, avizează deciziile de numire, modificare, încetare a raportului de muncă sau a
contractului individual de muncă;
- întocmește situații ce privesc activitatea de resurse umane;
- coordonează activitatea privind evidența concediilor de odihnă, concediilor fără plată,
concediilor de studii ale salariaților;
- asigură actualizarea bazei de date cu privire la gestionarea resurselor umane și a funcționarilor
publici la nivelul instituției, în funcție de modificările apărute în structura ei (angajări, încetări,
modificări ale gradațiilor de vechime, suspendări, promovări în grade profesionale,etc.);
- întocmește referatul de specialitate și proiectul de hotărâre pentru numirea și eliberarea din
funcție a directorilor unităților din subordinea Consiliului Județean Ilfov;
- asigură întocmirea lucrărilor necesare pentru numirea în funcții publice, încetarea raporturilor
de serviciu, încadrarea, promovarea, suspendarea, transferul, detașarea, delegarea, numirea
temporară în funcții de conducere, schimbarea locului de muncă și desfacerea contractelor de
muncă, sancționări pentru personalul din aparatul de specialitate, funcționari publici, personal
contractual (informare, referat de aprobare și dispoziție);

- are obligaţia de a respecta normele securităţii şi sănătăţii muncii, conform Legii nr. 319/2006
și a normelor de protecție și stingere a incendiilor conform Legii nr. 307/2006;
- coordonează activitatea privind transmiterea on-line, prin intermediul portalului Inspecției
Muncii, Registrul general de Evidență a Salariaților (ReviSal);
- analizează neconformităţile identificate cu ocazia auditurilor interne şi externe şi a
reclamaţiilor primite şi stabilesc acţiuni corective/preventive;
- întocmește/verifică fişele de post pentru salariaţii din subordine;
- evaluează anual performanţele profesionale individuale ale salariaților aflați în subordine;
- coordonează procesul de recrutare al personalului din aparatul de specialitate al Consiliului
Județean Ilfov;
- face propuneri privind promovarea, sancţionarea salariaţilor din subordine;
- participă la simpozioane și seminarii, la cursuri de perfecționare și la alte asemenea activități;
- respectă normele și principiile codului de etică și integritate a funcționarilor publici și
personalului contractual din administrația publică;
- 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;
- 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;
- 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;
- îndeplinește întocmai obligațiile ce îi revin în domeniul sistemului de control intern
managerial în conformitate cu OSGG nr.600/2018.
- preia atribuțiile Șefului de serviciu al Serviciului Resurse Umane, Evaluare și Formare
Profesională, pe perioada absentării acestuia (deplasări în inters de serviciu, concediu de
odihnă, medical, fără plată, etc.);
- îndeplineşte şi alte atribuţii specifice resurselor umane, dispuse, în condițiile legii, de
conducerea ierarhic superioară.

