
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:     DEPARTAMENTUL DE ARHITECTURĂ NAVALĂ                   

Titularul postului:  

Denumirea postului: INGINER 

Gradul profesional al 

ocupantului postului 

INGINER I 

Nivelul postului: EXECUŢIE 

 

 

II. STANDARDUL DE PERFORMANŢĂ ASOCIAT POSTULUI 

a) cantitatea 

- Realizarea sarcinilor prevăzute în fişa postului, în vederea bunei desfăşurări 

a activităţilor didactice şi de cercetare în Departamentul de Arhitectură 

Navală; 

- Utilizarea întregului potenţial de care dispune Departamentul de 

Arhitectură Navală în scopul realizării obiectivelor propuse; 

- Menţinerea integrităţii patrimoniului din dotarea Departamentul de 

Arhitectură Navală; 

b) calitatea 

- Asigurarea unui nivel ridicat de calitate a lucrărilor efectuate; 

- Desfăşurarea activităţilor fără disfuncţionalităţi sau erori; 

- Propuneri de îmbunătăţire a calităţii serviciilor oferite; 

c) costurile 

- Încadrarea în bugetele alocate pentru realizarea lucrărilor, cu costuri 

tehnico-economice optime; 

- Utilizarea raţională a normelor alocate pentru desfăşurarea în bune condiţii 

a activităţilor specifice; 

d) timpul 
- Îndeplinirea la termen a sarcinilor specifice; 

- Respectarea riguroasă a programului de lucru zilnic; 

e) utilizarea resurselor 

- Utilizarea eficientă a resurselor în vederea îndeplinirii sarcinilor de 

serviciu; 

- Realizarea de economii la resursele materiale şi energetice; 

f) modul de realizare 

- Respectarea relaţiilor de subordonare faţă de conducerea facultăţii şi a 

departamentului;  

- Organizarea eficientă a muncii şi colaborarea corespunzătoare cu ceilalţi 

angajaţi ai departamentului, precum şi cu reprezentanţii beneficiarilor 

contractelor de cercetare realizate în departament; 

- Utilizarea cunoştinţelor şi experienţei profesionale în scopul realizării 

lucrărilor şi sarcinilor primate. 

 

 

 

 

 



 

III. DESCRIEREA POSTULUI 

1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului: 

1.1. Pregătirea de bază: studii superioare tehnice  

________________________________________________________________________________ 

1.2.Pregătirea de specialitate:  inginer 

_________________________________________________________________________________ 

2. Experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului: nu sunt restricţii 

_________________________________________________________________________________ 

3. Dificultatea operaţiunilor specifice postului:  medie  

_________________________________________________________________________________ 

4. Responsabilitatea implicată de post: cunoştinţe şi abilitate tehnică generală, corectitudine, eficienţă 

_________________________________________________________________________________ 

5. Sfera de relaţii (de a intra în relaţii, de a răspunde): se subordonează  conducerii facultăţii şi 

departamentului; are relaţii de colaborare cu personalul tehnic din cadrul departamentului 

_________________________________________________________________________________ 

6. Alte criterii: receptivitate, implicare, moralitate 

 

 

IV. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR CORESPUNZĂTOARE POSTULUI 

- Execută sarcinile primite de la nivelul conducerii facultăţii şi departamentului; 

- Raportează conducerii facultăţii şi departamentului asupra modului de îndeplinire a sarcinilor; 

- Execută activităţile legate de montarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor specifice 

laboratoarelor de hidro-aerodinamică navală, laboratoarelor de instalaţii navale, laboratoarelor de 

structuri navale, etc.;    

- Verificară şi întreţine modelele experimentale din laboratoarele destinate procesului de cercetare 

experimentală sau celui didactic; 

- Execută activităţile legate de etalonarea şi efectuarea testelor experimentale cu  echipamentele 

specifice laboratoarelor de hidro-aerodinamică navală, laboratoarelor de instalaţii navale, laboratoarelor 

de structuri navale, etc ;    

- Execută activităţile legate de montarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor specifice 

laboratoarelor numerice (calculatoare, videoproiectoare, imprimante, etc.); 

- Execută activităţile legate de montarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor specifice 

secretariatului şi decanatului facultăţii, precum şi sălilor cu activităţi didactice, birourilor cadrelor 

didactice (calculatoare, videoproiectoare, imprimante, copiatoare, etc.); 

- Colaborează cu personalul tehnic al departamentului pentru îndeplinirea sarcinilor asumate; 

- Păstrează starea de curăţenie a laboratoarelor şi a spaţiilor de depozitare aferente, conform normelor 

de igienă în vigoare. 

 

                     RECTOR,                                                                                         DECAN,                                        

Prof. dr. ing. Iulian Gabriel Bîrsan                                     Prof. dr. ing. Costel Iulian Mocanu 

 

   

 
DIRECTOR DEPARTAMENT, 

Sef lucrari dr. ing. Alina Modiga                                              SALARIAT:       

                                                                                 Am luat la cunostinta 

                                                                                               semnatura:___________________________ 

    

    Data: 

 

Director Directia Juridica si Resurse Umane 

Dragos Alexandru Opreanu                                                                   


