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

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

I. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A POSTULUI 

Denumirea instituţiei publice: UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI
Serviciu: Cercetare-dezvoltare-inovare
Titularul postului:
Denumirea postului: Șef serviciu 
Gradul profesional al 
ocupantului postului

Studii superioare 

Nivelul postului: de conducere

II. STANDARDUL DE PERFORMANŢĂ ASOCIAT POSTULUI

a) cantitatea Realizarea în totalitate a sarcinilor prevăzute în fişa postului în vederea bunei 
desfăşurări a activităţii Serviciului cercetare-dezvoltare-inovare.

b) calitatea

Reacţie promptă la solicitările cerute de către şefii ierarhici superiori, în 
execuţia lucrărilor.
Nivel ridicat de calitate a lucrărilor executate, cu grad mare de dificultate şi 
complexitate.

c) costurile Minime, doar cu echipamente tehnice de calcul din dotare.

d) timpul

Predarea la termen a lucrărilor specifice serviciului, precum și a diferitelor 
situaţii  asupra  rezultatelor  cercetării  științifice  din  UDJG  solicitate  de 
conducerea universităţii, ministerul de resort sau orice alte instituții abilitate. 
Programul de lucru va fi conform regulamentului intern al Universităţii,
Codului muncii şi a legislaţiei în vigoare.

e) utilizarea resurselor Utilizarea resurselor conform destinaţiei acestora

f) modul de realizare

Relaţii de subordonare directă faţă de Rector, Prorectorul cu cercetarea 
științifică.
Relaţii de colaborare cu personalul didactic, didactic-auxiliar și nedidactic ce 
intră în contact cu serviciul.

III. DESCRIEREA POSTULUI
1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului: 
Pregătirea de bază: Studii superioare cu diplomă de licență, Științe economice, domeniul Management.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului  
Vechime într-un post de conducere: min. 6 luni. Vechime în câmpul muncii: min. 25 ani. Cel puțin 5 ani 
vechime într-un serviciu de monitorizare a rezultatelor cercetării.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Dificultatea operaţiunilor specifice postului
Postul necesită cunoştinţe economice, cunoştinţe privind  legislaţia  muncii, a  salarizării  personalului 
din  învăţământul  superior, a angajării personalului în conformitate cu legislaţia în vigoare.



Capacitate ridicată de comunicare şi de lucru cu cadrele didactice, studenţii precum şi cu persoane 
din/din afara universităţii sau reprezentanţi ai colaboratorilor.
Capacitate de organizare şi  ordonare a muncii proprii; cunoştinţe de lucru cu calculatorul, utilizare 
programe Word, Excel, Access, PowerPoint, Adobe; capacitate de ordonare şi dirijare a unui număr 
mare de documente şi  acte.
Cunoștințe avansate de limbă engleză – citit, tradus, conversațional
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Responsabilitatea implicată de post este maximă, implicând un grad ridicat de coordonare a 
activităţilor şi personalului din cadrul Serviciului Cercetare-dezvoltare-inovare
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Sfera de relaţii (de a intra în relaţii, de a răspunde) Execută dispoziţiile şefilor ierarhici. 
Colaborează cu conducerea  facultăţilor, a departamentelor,  direcţiilor, serviciilor, birourilor şi 
compartimentelor universităţii.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.Alte criterii : Capacitatea de a lucra în echipă. 
Acest post implică flexibilitate, receptivitate, seriozitate, calm, corectitudine, promptitudine, criterii 
care conduc la eficientizarea maximă a îndeplinirii obiectivelor Serviciului.

IV. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR CORESPUNZĂTOARE POSTULUI

Coordonează și monitorizează activitatea șefilor de birou din cadrul Serviciului.
Stabileşte atribuţiile fiecărui salariat din compartimentele subordonate şi le comunică în scris 
salariaţilor respectivi.
Verifică și monitorizează permanent îndeplinirea sarcinilor de serviciu de către toți angajații aflați sub 
coordonarea sa.
Aprobă planificarea concediilor de odihnă pentru angajaţii din subordine.
Verifică însuşirea şi respectarea de către subordonaţi a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă şi măsurile de aplicare a acestora.
Propune, pe baza de referat scris și argumentat sancționarea personalului din subordinea sa, în cazul 
abaterilor de la conduita de lucru și de la obligațiile și responsabilitățile acestora stabilite prin fișa 
postului;
Verifică şi semnează statele de plată, situaţiile recapitulative de salarii şi ordonanţările întocmite de 
Compartimentul monitorizare.
Semnalează  din  timp  organului  ierarhic  superior  orice  situație  ce  poate  duce  la  neîndeplinirea  în 
condițiile  cerute  a uneia sau mai multe activități  ale Serviciului  și propune măsuri  urgente ce sunt 
menite să rezolve situația apărută.
Asigură buna desfășurare a relațiilor cu  personalul didactic, didactic-auxiliar și nedidactic ce intră în 
contact cu serviciul pe care îl conduce, prin gestionarea situațiilor ce apar, asigurându-se că răspunde 
prompt oricărei solicitări venite, respectând conduita impusă de instituția pe care o reprezintă.
Colaborează cu Prorectorul cu cercetarea științifică și cu Consiliul pentru cercetare științifică din cadrul 
UDJG.
 Asigură o evidență a rezultatelor cercetării din UDJG pe care o pune la dispoziția solicitanților în 
diverse forme.
Coordonează  și  participă  la  întocmirea  raportului  anual  privind  activitatea  de  cercetare  din  cadrul 
instituției.
Coordonează și  participă  la  întocmirea  de raportări  către  ministerul  de resort,  UEFISCDI,  Direcția 
Centrală de Statistică sau orice alte instituţii abilitate,  asupra rezultatelor activității  de cercetare din 
cadrul universităţii.
Reprezintă Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați la evenimente, întâlniri și acțiuni în domeniul 
cercetării-dezvoltării și inovării.
Păstreaza confidențialitatea asupra informațiilor  la care are acces referitoare la datele personale ale 
persoanelor implicate în activitățile de cercetare monitorizate în cadrul Serviciului. 
Prezenta fişa se completează cu alte sarcini de serviciu pe măsura apariţiei lor, conform actelor 



normative în vigoare.

                 RECTOR,  
Prof.dr.ing.  Iulian Gabriel BÎRSAN                                                               
                                                                                       

                                                                                                                    Director interimar
                                                                                                     Direcția Juridică și Resurse Umane
                                                                                                           Alexandru Dragoș Opreanu

          
               

                                        

Am luat la cunoştinţă
(Numele şi prenumele în clar ale ocupantului postului)

……………………………………………

Data…………
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