
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                                            APROB, 
Direcţia Arhitect şef                                                                                      P R E Ş E D I N T E, 
Serviciul drumuri şi poduri                                    Costel FOTEA 
                                              

FIŞA POSTULUI Nr. __________ 
 

Informaţii generale privind postul : 
1. Denumirea postului: Sef Serviciu 
2. Nivelul postului: de conducere 
3. Scopul principal al postului: coordonarea, verificarea şi îndrumarea activităţilor din cadrul 
Serviciului drumuri şi poduri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Condiţii specifice pentru ocuparea postului : 
1. Studii de specialitate:  
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti (căi ferate 
drumuri şi poduri);  
- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; 
2. Perfecţionări(specializări):  perfecţionări anuale de specialitate. 
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel):  operare, nivel mediu; 
4. Limbi străine(necesitate şi nivel de cunoaştere) :  _____; 
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare : 
- Capacitatea de a analiza şi de a valorifica, prin sinteză, un volum mare de informaţii; 
- Comunicativ, asumarea responsabilităţilor, capacitatea de a identifica elementele esenţiale şi 
necesare în luarea unor decizii; 
- Capacitatea de a organiza eficient timpul propriu de lucru pentru îndeplinirea optimă a 
sarcinilor de serviciu, competenţă în redactarea lucrărilor, verificării lucrărilor şi susţinerea lor, 
aptitudine de a transmite corect, concis şi rapid, informaţii, capacitatea de a lucra în echipă, 
ştiinţa de a pune în practică, cunoştinţele teoretice dobândite; 
6. Cerinţe specifice: deplasări la alte autorităţi ale administraţiei publice locale (în special din 
judeţ) în scopul îndrumării şi coordonării acestora pe teme specifice direcţiei, potrivit legii din 
dispoziţia şefului ierarhic, respectiv pentru reprezentarea intereselor instituţiei; 
7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): 

 Cunoştinţe manageriale; 
 Capacitate organizatorică; 
 Capacitate de comunicare şi îndrumare; 
 Abilităţi în gestionarea resurselor umane; 
 Asumarea responsabilităţii. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Atribuţiile postului : 
1. Exercită atribuţiile de conducere ierarhică în raport cu personalul din subordine; 
2. Asigură întocmirea propunerilor de programe pentru construire, reparaţii şi întreţinere drumuri   
judeţene; 
3. Coordonează pentru investiţiile proprii supravegherea tehnică a lucrărilor de construcţii-
montaj, şi execuţia lucrărilor, semnând situaţiile de lucrări şi facturile pentru lucrările executate; 
4. Asigură întocmirea şi reactualizarea stării de viabilitate a drumurilor judeţene; 
5. Coordonează verificarea documentaţiilor tehnico-economice în termen de 5 (cinci) zile 
lucrătoare de la primirea acestora de la proiectant, le recepţionează sau întocmeşte obiecţiuni 
după caz. 
6. Colaborează cu ministerele, celelalte organe centrale ale administraţiei publice, precum şi cu 
organele teritoriale ale acestora, pentru rezolvarea unor probleme din domeniul investiţiilor, în 
condiţiile stabilite prin dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi; 
7. Asigură fundamentarea, prin întocmirea rapoartelor de specialitate şi elaborarea proiectelor 
actelor administrative (hotărâri, dispoziţii), pentru domeniul  de activitate privind investiţiile; 
8. Vizează facturile pentru proiectele primite; 
9. Vizează situaţiile de lucrări prezentate de constructori şi verificate de responsabilii de lucrări 
şi diriginţii de şantier; 
10. Răspunde în faţa organelor competente de lucrările executate şi plăţile efectuate; 
11. Urmăreşte întocmirea cărţii tehnice a drumurilor judeţene şi a indicatoarelor rutiere; 
12. Urmăreşte eliberarea avizelor de amplasare în zona drumurilor judeţene; 



13. Asigură întocmirea materialelor solicitate de către comisiile de specialitate; 
14. Analizează, verifică, gestionează, soluţionează probleme legate de execuţia lucrărilor 
contractate de către Consiliul Judeţean Galaţi; 
15. Asigură respectarea destinaţiei fondurilor de investiţii alocate şi decontarea la termen a 
lucrărilor executate din fondurile consiliului, cât şi din fonduri externe; 
16. Informează de îndată şeful ierarhic, cu privire la problemele ivite şi periodic, potrivit 
reglementărilor, cu privire la modul de desfăşurare a activităţii;  
17. Realizează orice sarcină dispusă de conducere; 
18. Colaborează cu Consiliile Locale în vederea reactualizării programelor comune de execuţie 
lucrări drumuri şi poduri pe teritoriul comunei; 
19. Analizează împreună cu Consiliile Locale, la solicitarea acestora, amplasamentele pe care 
urmează a se efectua lucrări de execuţie/reparaţii drumuri; 
20. Întocmeşte situaţii, sinteze necesare Direcţiei şi acţionează pentru aplicarea hotărârilor şi 
deciziilor specifice activităţii de drumuri şi poduri. 
21.Participă la organizarea şi urmărirea activităţii de deszăpezire a drumurilor judeţene. 
 
Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului:  
1. Denumire: şef serviciu; 
2. Clasa: l 
3. Vechimea în specialitate necesară: minimum 5 ani 
 
Sfera relaţională a titularului postului: 
1. Sfera relaţională internă: 
a) Relaţii ierarhice: 
- subordonat faţă de: Arhitectul şef al judeţului; 
- superior pentru: personalul din cadrul serviciului 
b) Relaţii funcţionale: cu compartimentele din aparatul de specialitate, consiliile locale şi 
instituţiile aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Galaţi; 
c) Relaţii de control: conform dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi şi ale şefului 
ierarhic; 
d) Relaţii de reprezentare: conform dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi şi ale 
şefului ierarhic; 
2. Sfera relaţională externă: 
a) cu autorităţi şi instituţii publice: centrale şi locale de specialitate; 
b) cu organizaţii internaţionale: dacă este cazul; 
c) cu persoane juridice private: dacă este cazul; 
3. Limite de competenţă: în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi şi conform dispoziţiilor 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi şi ale şefului ierarhic; 
4. Delegarea de atribuţii: conform dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi şi ale 
şefului ierarhic; 
 
Întocmit de: 
1. Numele şi prenumele: Dumitrescu Marioara 
2. Funcţia publică de conducere: Arhitect şef 
3. Semnătura __________ 
4. Data întocmiri __________ 

 
Luat la cunoştinţa de către ocupantul postului: 
1. Numele şi prenumele:  
2. Semnătura __________ 
3. Data __________ 
     
Contrasemnează : 
1. Numele şi prenumele: Istudor Gigel 
2. Funcţia: Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi 
3. Semnătura: __________ 
4. Data: __________ 
 


