CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI
Direcţia Arhitect Şef
Compartimentul informatizare şi gestiune date

APROB,
PREŞEDINTE,
COSTEL FOTEA

FIŞA POSTULUI
Nr. __________
Informaţii generale privind postul
1. Denumirea postului: Inspector de specialitate debutant
2. Nivelul postului: funcţie publică de execuţie
3. Scopul principal al postului: Gestionare infrastructură VoIP din cadrul Consiliului Judetean Galaţi
Condiţii specifice pentru ocuparea postului*2)
1. Studii de specialitate: studii superioare inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii
(inginerie electrică; inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale) / ingineria
sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiilor
2. Perfecţionări (specializări): cursuri de perfecţionare anuale de specialitate
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Nivel avansat
4. Limbi străine*3) (necesitate si nivel*4) de cunoaştere): Engleza (scris, citit) – nivel mediu
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
- capacitatea de a analiza şi de a valorifica, prin sinteză, un volum mare de informaţii;
- comunicativ, flexibil, asumarea responsabilităţilor, capacitatea de a identifica elementele
esenţiale şi necesare în luarea unor decizii, subordonare şi eficienţă în relaţia cu superiorii;
- 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, aptitudinea 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*5):
7. Competenţa manageriala (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale):
Atribuţiile postului*6):
1. Gestionare infrastructură de reţea VoIP din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi;
2. Urmăreşte modul de îndeplinire a contractelor de mentenanţă echipamente periferice /
consumabile multifuncţionale;
3. Urmăreşte modul de îndeplinire a contractelor de furnizare servicii VoIP pentru Consiliul
Judetean Galati;
4. Preia solicitari / sesizari de la UAT-uri privind utilizarea sistemelor informatice integrate;
5. Intervenţii depanare primare la echipamentele de imprimare / copiere din cadrul Consiliului
Judeţean Galaţi;
6. Gestionează conturile utilizator acces pentru personalul UAT-urilor şi al CJ Galaţi la
aplicaţiile sistemelor informatice integrate;
7. Participă la actualizările specifice a portalurilor web din sistemele informatice integrate;

8. Exercită şi alte atribuţii, execută şi alte lucrări şi acţiuni din domeniul de specialitate, stabilite
de şeful / superiorul ierarhic, necesare pentru organizarea executării şi executarea în concret a
dispoziţiilor actelor normative.
Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului:
1. Denumire: Inspector de specialitate
2. Clasa:
3. Gradul profesional*7): Debutant
4. Treapta de salarizare:
5. Gradaţia corespunzãtoare tranşelor de vechime: 4. Vechimea în specialitate necesară: Sfera relaţională a titularului postului:
1. Sfera relaţională internă:
a) Relaţii ierarhice:
- subordonat faţă de: Arhitect Şef
- superior pentru: b) Relaţii funcţionale: cu toate direcţiile, serviciile şi birourile din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi
c) Relaţii de control: Nu
d) Relaţii de reprezentare: Nu
2. Sfera relaţională externă:
a) cu autorităţi si instituţii publice: Da
b) cu organizaţii internaţionale: Nu
c) cu persoane juridice private: Nu
3. Limite de competenţă*8):
4. Delegarea de atribuţii şi competenţă:
Întocmit de*9):
1. Numele şi prenumele:
2. Funcţia publică de conducere:
3. Semnătura
4. Data întocmirii:
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:
1. Numele şi prenumele:
2. Semnătura
3. Data:
Contrasemnează *10):
1. Numele şi prenumele:
2. Funcţia:
3. Semnătura
4. Data:

------------*1) Se va completa cu numele şi funcţia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. Se va semna de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice şi se va ştampila în mod obligatoriu.
*2) Se va completa cu informaţiile corespunzătoare condiţiilor prevăzute de lege şi stabilite la nivelul autorităţii sau instituţiei publice pentru ocuparea funcţiei publice corespunzătoare.
*3) Dacă este cazul.
*4) Se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile "citit", "scris" şi "vorbit", după cum urmează: "cunoştinţe de bază", "nivel mediu", "nivel avansat".
*5) De exemplu: călătorii frecvente, delegări, detaşări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii.
*6) Se stabilesc pe baza activităţilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordanţă cu specificul funcţiei publice corespunzătoare postului.
*7) Se stabileşte potrivit prevederilor legale.
*8) Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin.
*9) Se întocmeşte de conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului.
*10) Are calitatea de contrasemnatar persoana prevăzută la art. 118 alin. (2) din hotărâre.

