
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 INGINERIA MEDIULUI ȘI  

SECURITĂȚII ÎN INDUSTRIE 

Titularul postului:  

Denumirea postului: Inginer I 

Gradul profesional al 

ocupantului postului 
 

Nivelul postului: de execuţie 

 

II. STANDARDUL DE PERFORMANŢĂ ASOCIAT POSTULUI 

a) cantitatea 

Verificarea, întreţinerea și exploatarea aparaturii și a echipamentelor IT din 

laboratoarele și centrele de cercetare ale Departamentului Ingineria mediului și a 

securității în industrie, în condițiile reglementate de lege. 
Alte sarcini date de către directorul de departament. 

b) calitatea 

Efectuarea activităţilor la standarde de calitate maximă, folosirea celor mai bune 

practici în domeniul specific de activitate. 
Implicare pentru realizarea obiectivelor generale și specifice departamentului. 

c) costurile 
Minime. Urmărirea utilizării raţionale a consumabilelor de laborator: reactivi, sticlărie,  

și a consumabilelor aferente echipamentelor IT: tonere, cilindri. 

d) timpul 

Folosirea eficientă a celor 40 ore/ săptămână. 

Utilizarea eficientă a programului prin folosirea timpului de lucru numai în vederea 

realizării sarcinilor de serviciu 

e) utilizarea resurselor 
Cunoştinţe de utilizare a aparaturii de laborator, a tehnicii de calcul IT și eficientizarea 

utilizării consumabilelor. 

f) modul de realizare Prompt, conştiincios, riguros şi cu responsabilitate. 

 

III. DESCRIEREA POSTULUI 

1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului: 

Pregătirea de bază: studii universitare – diplomă de inginer 

Permis de exercitare, minim nivel 1, în domeniul Generatori de radiații, valabil, emis de CNCAN. 

Constituie avantaj: titlul de doctor sau doctorand în domeniul tehnic, absolvent al unor cursuri de 

formare în domeniul IT. 

2. Experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului: minim 5 ani. 

3. Dificultatea operaţiunilor specifice postului: Asigurarea în condiţii de maximă eficienţă a desfăşurării 

activităţilor din fişa postului. Exploatarea aparaturii de laborator precum și a echipamentelor din 

domeniul IT. 

4. Responsabilitatea implicată de post: efectuarea activităţilor cu responsabilitate pentru eliminarea 

riscurilor de defectare a aparaturii şi a echipamentelor pe care le exploatează. 

5. Sfera de relaţii (de a intra în relaţii, de a răspunde): relaţii de colaborare cu cadre didactice, 

doctoranzi, studenţi şi personal TESA. 

6. Alte criterii: disciplină, punctualitate, responsabilitate, conştiinciozitate, colegialitate. 



 

IV. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR CORESPUNZĂTOARE POSTULUI 

- colaborare cu diferite servicii din cadrul universităţii pentru a asigura buna desfăşurare a 

activităţii din cadrul laboratoarelor didactice și de cercetare. 

- întreținerea și exploatarea în condiții de siguranță și în condiții reglementate de lege a 

echipamentelor specifice din laboratoarele de analize apă, aer, sol, vibrații, radiații: aparatură 

de difracție cu raze X (model DRON 3M), spectrometre cu fluorescență de raze X (model 

aparat Innov-X Systems), contor Geiger Muller, spectrometru cu scintilație (model Argus 3-

PC), analizor vibratii (model Bruel & Kjaer), spectrofotometru UV-VIZ/VIZ (Model: DR 5000),  

analizor de dioxid de sulf (SO2) și hidrogen sulfurat (H2S) (Model: AF22M), analizor de 

oxizi de azot (NO, NO2, NOx), analizor de monoxid de carbon (CO) (Model: CO12M), 

analizor de ozon (O3), captator de particule PM10, PM2,5 și TSP. 

- întreținerea și exploatarea în condiții de siguranță a echipamentelor IT din dotarea 

departamentului: calculatoare, videoproiectoare, imprimante.   

- colaborarea cu personalul responsabil pentru asigurarea mentenanţei aparaturii existente în 

laboratoarele de analize apă, aer, sol, vibrații, radiații și a echipamentelor IT din departament. 

- sprijinirea activităţilor didactice și de cercetare desfășurate în departament. 

- monitorizarea şi asigurarea trasabilităţii materialelor consumabile şia reactivilor utilizați în 

laboratoarele departamentului. 

- asigură asistenţă de specialitate studenţilor care efectuează lucrările didactice și de cercetare 

în laboratoarele departamentului. 

- întocmeşte inventarul împreună cu comisiile de control şi cu comisiile de inventariere. 

 

 

RECTOR,            DECAN, 

Prof. dr. ing. Iulian Gabriel BÎRSAN   Prof. dr. ing. Marian BORDEI 
 

 

 

 

DIRECTOR DEPARTAMENT 

                                              INGINERIA MEDIULUI ȘI SECURITĂȚII ÎN INDUSTRIE 

                    Conf.dr.ing. Mircea Viorel DRĂGAN                                                               
 

 

 

 

                                                                      DIRECTOR INTERIMAR  

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RESURSE UMANE 

                                                Dragoș Alexandru OPREANU 
 

 

 

 

Am luat la cunoştinţă 

(Numele şi prenumele în clar ale ocupantului postului) 
 

…………………………………………… 

Data: 

 


