
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: DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI RESURSE UMANE
Titularul postului:
Denumirea postului: DIRECTOR 
Gradul profesional al 
ocupantului postului

CONSILIER JURIDIC

Nivelul postului: De conducere

II. STANDARDUL DE PERFORMANŢĂ ASOCIAT POSTULUI

a) cantitatea

Asigurarea  în  permanenţă  a  serviciilor  necesare  realizării  obiectivelor 
specifice şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate la solicitarea diferitelor 
direcţii, compartimente şi birouri din cadrul instituţiei
Realizarea  sarcinilor  prevăzute  în  fişa  postului,  în  vederea  desfăşurării  în 
condiţii optime a activităţii Direcţiei Juridice şi Resurse Umane
Utilizarea întregului potenţial de care dispune în scopul realizării obiectivelor 
propuse.

b) calitatea

Îmbunătăţirea  calităţii  serviciilor  prestate  la  solicitarea  diferitelor  direcţii, 
compartimente şi birouri din cadrul  instituţiei
Acurateţea juridică a documentelor, actelor şi a materialelor realizate, aspect 
obţinut prin studiu şi analiză juridică complexă

Implicarea în vederea soluţionării situaţiilor de criză

Folosirea eficientă a resurselor alocate direcţiei

Optimizarea costurilor şi a timpului

c) costurile
Pregătirea şi verificarea documentelor, a planurilor de propuneri. 

Organizarea  lucrului  în  echipă  pentru  remedierea  cu  operativitate  a 
problemelor ivite.

d) timpul

Optimizarea timpului, derularea activităţilor în condiţii de siguranţă

Utilizarea resurselor conform destinaţiei acestora

Utilizarea şi păstrarea în bune condiţii a documentelor cu regim special



e) utilizarea 
resurselor

Respectarea prevederilor  normative interne şi procedurile de lucru privitoare 
la postul său. 
Folosirea resurselor specifice pentru rezolvarea cu operativitate a problemelor 
ivite.
Adoptă  permenent  un  comportament  în  măsură  promoveze  imaginea  şi 
interesele instituţiei.
Urmărirea  şi  realizarea  graficelor  de  lucrări  pentru  obiectivele  propuse; 
utilizarea  cunoştinţelor  şi  experienţei  profesionale  a  personalului  din 
subordine în scopul realizării obiectivelor.

f) modul de realizare

Organizarea  activităţii:  colaborarea  şi  coordonarea  angajaţilor  din  cadrul 
Direcţiei 
Relaţii de subordonare: Rectorul Universităţii 
Relaţii de colaborare: cu toate structurile din cadrul Universităţii

III. DESCRIEREA POSTULUI

1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului: 
1.1. Pregătirea de bază:  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii  

superioare  de  lungă  durată,  absolvite  cu  diplomă  de  licenţă  sau  echivalentă  în  domeniul  
fundamental  de ierarhizare-ştiinţe  sociale,  ramura de ştiinţă  – ştiinţe  juridice,  domeniul  de  
ierarhizare – drept, domeniul de licenţă – drept, specializarea – drept

1.2. Pregătirea  de  specialitate: cursuri  de  perfecţionare  în  domeniul  achiziţiilor  publice,  
juridic  sau  de  resurse  umane  absolvite  cu  certificate  de  absolvire,  recunoscute  de  catre  
Ministerul Muncii, Familiei Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si de catre Ministerul  
Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

1.3. Studii postuniversitare: studii postuniversitare, absolvite cu diplomă de master
2. Experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului: minim 6 luni  
3. Dificultatea operaţiunilor specifice postului:  mare
4. Responsabilitatea implicată de post: responsabilitate ridicată, moralitate şi imparţialitate,  

onestitate, corectitudine, confidenţialitate şi independenţa opiniilor profesionale
5. Sfera de relaţii (de a intra în relaţii, de a răspunde): relaţii de subordonare faţă de Rectorul  

Universităţii, titularul postului colaborează cu şefi de structuri din cadrul Universităţii
6. Alte criterii : prin împuternicire, asigură reprezentarea juridică a Universităţii „Dunărea de 

Jos” din Galaţi

IV. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR CORESPUNZĂTOARE POSTULUI
 planifică, conduce şi coordoneză serviciile şi compartimentele din cadrul  Direcţiei juridice şi 

resurse uman,e pentru realizarea în condiţii de eficienţă a obiectivelor instituţiei;
 răspunde de fişele de evaluare, fişele posturilor, de întocmirea şi acordarea calificativelor anuale 

pentru personalul din subordine, împreună cu comisiile instituite în acest scop;
 stabileşte  sarcinile  şi  priorităţile  de  realizare  ale  acestora,  aferente  personalului  aflat  în 

subordinea sa;
 acordă consultaţă cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;
 asigură, pe bază de împuternicire, reprezentarea juridică a Universităţii „Dunărea de Jos” din 

Galaţi;
 asigură contrasemnarea actelor cu caracter juridic ale direcţiei;



 coordonează şi participă la realizarea de sinteze şi statistici, prognoze în domeniul de activitate;
 cunoaşte normele de specialitate specifice instituţiilor de învământ superior;
 propune  programme  de  formare  şi  perfecţionare  a  personalului  din  subordine,  în  baza 

prevederilor legale;
 se preocupă de propria şi continua sa formare profesională;
 asigură atingerea obiectivelor specifice ce derivă din obiectivele generale ale Universităţii, prin 

gestionarea resurselor de care dispune în acest scop;
 alege şi aplică metodele de conducere eficientă pentru antrenarea personalului din subordine la 

dezvoltarea şi realizarea obiectivelor;
 dezvoltă şi promovează o imagine favorabilă asupra direcţiei manifestând receptivitate faţă de 

problemele  instituţiei,  capacitate  de  organizare,  responsabilitate,  confidenţialitate  şi 
professionalism;

RECTOR,
Prof. dr.ing. Iulian Gabriel Bîrsan

                

       

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

……………………………………………
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