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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: Platforma integrată de cercetare interdisciplinară competitivă 

„Dunărea de Jos” - ReForm  

Centrul de Excelenta Prelucrarea Polimerilor 

Titularul postului:  

Denumirea postului: Inginer debutant, cod COR 214514 

Gradul profesional al 

ocupantului postului 

Inginer debutant 

Nivelul postului: de execuţie 

 

II. STANDARDUL DE PERFORMANŢĂ ASOCIAT POSTULUI 

a) cantitatea 

Solutioneaza obiectivele/temele de cercetare la care este responsabil conform 

documentatiei de contractare si de raportare 

Participa la elaborarea tematicii si documentatiei pentru proiectele de 

cercetare 

Intocmeste si tine la zi documentatia pentru finalizarea etapelor in cadrul 

contractelor de cercetare 

Diseminarea rezultatelor cercetarii (articole in reviste de specialitate sau 

conferinte/manifestari stiintifice, seminarii, brevete de inventie sau inovatie 

Prelucrarea si interpretarea datelor experimentale 

Respecta normele de securitate in munca 

Utilizarea atenta si rationala a dotarilor moderne din departament  

Indeplineste si alte sarcini date de catre sefii ierarhici 

Cunoaşterea limbii engleze cel puţin la nivel mediu 

Utilizarea de  software-uri performante pentru proiectare 

b) calitatea 

Acuratetea lucrarilor efectuate si implicare in realizarea sarcinilor 

Abilitati tehnice de operare pe echipamentele din dotarea centrului de 

cercetare 

Abilitati de management a activitatilor de cercetare 

Abilitati de comunicare 

c) costurile 
Utilizarea eficienta a resurselor cum ar fi: obiecte de inventar si materiale 

consumabile 

d) timpul 

Prezenta la sediul departamentului in timpul programului 

Predarea la termen a lucrarilor 

Utilizarea eficienta a programului de lucru prin folosirea timpului de lucru 

numai in vederea realizarii sarcinilor de serviciu 

e) utilizarea resurselor 
Cunoasterea procedurilor de lucru specifice activitatii 



Cunoasterea procedurilor de lucru specifice procesului tehnologic 

f) modul de realizare 

Organizarea activitatilor respectand prioritatile impuse 

Indeplineste toate sarcinile solicitate de seful ierarhic superior, care sunt 

conforme cu pregatirea profesionala si postul ocupat si care au drept scop 

buna functionare a centrului de cercetare 

 

III. DESCRIEREA POSTULUI 

1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului: 

Pregatirea de baza superioara 

2. Experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului 

- Vechime in munca: nu este necesara vechime in specialitatea studiilor; 

- competenţe tehnice: cunoştinţe generale in domeniul industriei alimentare; 

- cunoştinţe de operare calculator (Microsoft Office, Windows sau Linux); 

- abilităţi de cercetare, planificare şi organizare. 

3. Dificultatea operaţiunilor specifice postului 

Complexitatea postului, in sensul diversitatii operatiunilor de efectuat: operatiunile de efectuat in 

cadrul postului sunt de complexitate ridicata si de mare diversitate. 

4. Responsabilitatea implicată de post 

Coordonare proiecte; Coordonarea unor activitati de cercetare stiintifica din cadrul unor contracte 

de cercetare; Responsabilitatea pregatirii, luarii unor decizii, pastrarea confidentialitatii; Raspunde 

de mentinerea propriului nivel profesional conform evolutiei din domeniu, astfel incat sa asigure 

satisfacerea cerintelor postului in conditii de actualitate 

5. Sfera de relaţii (de a intra în relaţii, de a răspunde) 

Capacitate de lucru in echipa, spirit de observaţie, rigurozitate, capacitate de coordonare si 

interrelationare cu ceilalti colegi 

6. Alte criterii 

Realizarea prompta si de buna calitate a sarcinilor primite 

 
IV. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR CORESPUNZĂTOARE POSTULUI 

- efectuare de determinări specifice industriei alimentare; 

- prepare, analiza şi înregistrare probe de laborator; 

- activitate de documentare din literatura de specialitate;  

- elaborare si tehnoredactare rapoarte tehnico-ştiinţifice; 

- elaborare metode de incercari si proceduri scrise; 

- participare de elaborarea de articole stiintifice in vederea diseminarii rezultatelor; 

- menţine în stare de funcţionare aparatele de laborator. 

 

Rector,       Director General ReForm, 

Prof.dr.ing. Iulian Gabriel BÎRSAN   Prof.dr.ing.Cătălin FETECĂU  

 

 

 

Data ……………………………. 
 
Director al Direcţiei Juridice şi Resurse Umane: Dragoş Alexandru Opreanu 


	FIŞA POSTULUI NR. __________
	I. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A POSTULUI
	II. STANDARDUL DE PERFORMANŢĂ ASOCIAT POSTULUI


