
UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI
Nr. __________ / ____________

FIŞA POSTULUI NR. __________
Prezenta constituie anexa la contractul de muncă nr.  

I. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A POSTULUI 

Denumirea instituţiei publice: UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI
Compartimentul: Știința alimentelor, Ingineria alimentelor și Biotehnologii  

aplicate/Platforma de cercetare si formare Bioaliment Platforma 
de cercetare si formare Bioaliment

Titularul postului:
Denumirea postului: Inginer I
Gradul profesional al 
ocupantului postului

Inginer specialitatea Biotehnologie, cu titlul de doctor

Nivelul postului: Cercetare, inovare si transfer tehnologic

II. STANDARDUL DE PERFORMANŢĂ ASOCIAT POSTULUI

a) cantitatea

Implicare in proiecte de cercetare si consultanta cu caracter fundamental si 
aplicativ (cercetare, dezvoltare si inovare).
Atragerea de fonduri prin proiecte de cercetare si consultanta (lansare si 
monitorizare proiecte, consultant, expertize etc.)

b) calitatea

Efectuarea activitatilor la standarde superioare de calitate, prin folosirea 
bunelor practici de lucru si a eticii in cercetare, dezvoltare si inovare. 
Implicare pentru sustenabilitatea financiara a compartimentului.
Implicarea in coordonarea tinerilor cercetatori (studenti, masteranzi si 
doctoranzi).

c) costurile

Minime
Utilizarea rationala a echipamentelor.
Utilizarea rationala a reactivilor si consumabilelor.
Managementul deseurilor biologice.

d) timpul

Folosirea eficienta a timpului de lucru (40 de ore pe saptamana)
Folosirea eficienta a timpului de lucru numai in vederea realizarii sarcinilor 
de serviciu.
Disponibilitate pentru program prelungit si la sfarsit de saptamana, in cazuri 
speciale

e) utilizarea resurselor

Cunostinte de utilizare a echipamentelor si instalatiilor in domeniul 
proceselor fermentative (culturi starter de microorganisme, fermentatii 
microbiene, prelucrarea mediilor fermentate si recuperarea compusilor 
biologic activi).
Curator pentru Colectia de microorganisme MIUG, realizarea, actualizarea si 
intretinerea bazei de date. Promovarea colectiei prin completarea si 
actualizarea site-ului.



f) modul de realizare
Competente dovedite, responsabilitate, comportament riguros si etic.

Capacitate de lider de grup si desponibilitate munca in echipa.

III. DESCRIEREA POSTULUI
1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului: 
Inginer in domeniul Biotehnologiei, cu titlul de doctor.
_________________________________________________________________________________
1. Experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului  ____Minim 7 ani vechime in  

laboratoare/platforme de biotehnologie, minim 3 ani experienta in proiecte de cercetare-
dezvoltare, in calitate de membru.___

_________________________________________________________________________________
2. Dificultatea operaţiunilor specifice postului  _Cunostinte avansate in domeniul obtinerii si utilizarii  

culturilor starter; realizarea, optimizarea si controlul proceselor fermentative. 
3. Responsabilitatea implicată de post _Cercetare, dezvoltare si inovare __
4. Sfera de relaţii (de a intra în relaţii, de a răspunde) __cadre didactice, doctoranzi, masteranzi,  

studenti, agenti economici. 
5. Alte criterii  __promtitudine, initiativa, promovarea ideilor inovative, rigurozitate, colegialitate._

IV. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR CORESPUNZĂTOARE POSTULUI

- Atragerea de fonduri pentru sustenabilitatea platformei (implicarea in scrierea de proiecte, 
stabilirea de contacte cu agenti economici, alte modalitati de finantare).

- Se implica in toate activitatile de cercetare, dezvoltare si inovare.
- Curator pentru Colectia de microorganisme MIUG.
- Organizarea, actualizarea datelor si promovarea Colectiei de microorganisme MIUG.
- Tine evidenta stocurilor de reactivi si consumabile se implica in aprovizionarea cu acestia. 
- Supervizeaza functionarea echipamentelor din laboratoarele de Culturi si fermentatii si 

Bioprocesare si stabileste graficul pentru mentenanta, reparatii, inlocuire accesorii utile.
- Se implica in diseminarea rezultatelor prin publicatii, participari la conferinte, promovare in 

mediul socio-economic.
- Respecta programul de lucru. Sarcinile de lucru nu sunt limitative, se vor completa ori de cate 

ori este nevoie pentru bunul mers al activitatii.

Responsabil,
Platforma de cercetare si formare Bioaliment,

Prof.dr.ing. Gabriela-Elena Bahrim                                                           

RECTOR,
Prof.dr.ing. Iulian Gabriel Birsan

                                                                                     
          

               
Am luat la cunoştinţă

(Numele şi prenumele în clar ale ocupantului postului)

……………………………………………
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