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

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

ELEMENTE DE IDENTIFICARE A POSTULUI 

Denumirea instituţiei publice: UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI
Compartimentul: SERVICIUL BIBLIOTECĂ ŞI EDITURA UNIVERSITĂȚII
Titularul postului:
Denumirea postului: Şef serviciu 
Gradul profesional al 
ocupantului postului
Nivelul postului: De conducere

II. STANDARDUL DE PERFORMANŢĂ ASOCIAT POSTULUI

a) cantitatea
- soluţionează întreaga problematică specifică postului
- asigură în permanenţă informaţiile şi documentele  necesare, reclamate de 
fluenţa din sectorul de lucru

b) calitatea

- realizează cu acurateţe maximă documentele necesare structurii interne a 
postului
- propune soluţii noi pentru fluidizarea şi optimizarea traficului documentelor 
şi a informaţiilor atât în sfera internă cât şi în cea externă serviciului (relaţii 
bibliotecă - edituri, bibliotecă – catedre, etc.)
-  organizează  şi  menţine  ordinea  atât  în  utilizarea  documentelor  cât  şi  a 
serviciilor corespunzătoare postului ocupat
-  verifică  periodic,  prin  chestionare,  gradul  de  satisfacţie  al  utilizatorilor 
(cadre didactice, studenţi, etc.),  care beneficiază de serviciile de bibliotecă 
prin intermediul postului respectiv

c) costurile

-  găseşte  soluţii  prin  care  se  minimizează  costurile  operaţiilor  aferente 
postului (număr minim de drumuri pentru regăsirea unui document sau a unei 
informaţii, etc.)
-  depozitează  logic  şi  îngrijit  toate  materialele  cu  care  lucrează  pentru 
minimizarea timpilor de căutare şi reducerea cheltuielilor necesare refacerii 
periodice a acestora.
-  optimizează  intervalele  de  alimentare  cu  energie  electrică  şi  termică  în 
spaţiile  deservite,  pentru  asigurarea  unor  condiţii  climatice  optime  cu 
cheltuieli minime



d) timpul

- menţine o evidenţă strictă a tuturor intrărilor şi ieşirilor de documente sau 
informaţii din sectorul în care lucrează, pentru o mai buna gestionare a 
timpului de lucru
- optimizează timpul de lucru prin analizarea periodică și reorganizarea, dacă 
se impune, a operațiilor aferente activităților desfășurate în propriul sector de 
lucru 

e) utilizarea resurselor
- asigură utilizarea eficientă, cu maxim de randament, a tuturor resurselor de 
care dispune în cadrul sectorului în care lucrează

f) modul de realizare
-  angajatul  trebuie  să  fie  dinamic,  conciliant,  amabil,  deschis  sugestiilor 
oferite de utilizatori,  capabil de efort,  să-şi ofere serviciile ori de câte ori 
nevoile postului o impun.

III. DESCRIEREA POSTULUI

1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului: 
____________________________studii superioare, studii de specialitate în bibliologie și știința 
informării, curs postuniversitar sau master; studii în managementul resurselor umane 
_____________________________________________________________________________
Experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului  __minim 7 ani vechime în specialitate; 
1. Dificultatea operaţiunilor specifice postului  ______medie_______________________________
_________________________________________________________________________________
2. Responsabilitatea implicată de post ____________maximă_______________________________
3. Sfera de relaţii (de a intra în relaţii, de a răspunde) _______   conducerea universităţii     ; celelalte   

servicii ale universității; studenţi; cadre didactice;cercetători;  persoane externe sferei universităţii  
cu care relaționează prin natura activităților specifice postului_________________

Alte criterii  ___cunoașterea softurilor specifice de lucru într-o bibliotecă universitară 
____________________________________________________________________

IV. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR CORESPUNZĂTOARE POSTULUI

-  organizeză şi asigură condiţiile şi climatul necesar desfăşurării în condiţii optime a activităţilor din 
cadrul Serviciului bibliotecă și editura universității;
 
-  se  informează  asupra  cerinţelor  informaţionale  ale  utilizatorilor  (legislaţie,  standardizare,  noi 
instrumente  de  informare)  şi  propune  soluţii  pentru  satisfacerea  nevoilor  informaţionale  la  toate 
nivelurile educaţionale sau de cercetare din universitate;

- îndrumă personalul din subordine în activităţile specifice din cadrul fiecărui sector de lucru;

- asigură comunicarea către cititor a publicaţiilor, verifică circulaţia documentelor în toate sectoarele de 
lucru ale bibliotecii;

- urmăreşte respectarea timpului de lucru şi utilizarea lui raţională; întocmește pontajele lunare ale 
personalului serviciului;

- lucrează în bazele de date şi verifică modul de lucru cu bazele de date al personalului serviciului; ia 
măsuri pentru remedierea deficienţelor apărute;



- dă referinţe de specialitate şi cooperează cu cadrele didactice ale universităţii în vederea reînnoirii și 
completării fondului de publicaţii; 

- întocmeşte, verifică şi avizează referatele şi rapoartele specifice Serviciului bibliotecă și editura 
universității;
 
- organizează modul de lucru în toate sectoarele de lucru ale  serviciului; elaborează și actualizează 
procedurile de lucru pentru toate activităţile procedurabile ale serviciului, împreună cu persoanele care 
desfășoară  activitățile  respective;  colaborează  cu  celelalte  servicii  ale  universității  la  elaborarea 
procedurilor de lucru acolo unde o activitate a Serviciului bibliotecă și editura universității continuă sau 
precede o altă activitate din cadrul altui serviciu; întocmește planul anual de activități al serviciului, 
defalcat pe bibliotecă și editura universității; 
 
- colaborează  cu alte  biblioteci  şi  instituţii  din  ţară  şi  străinătate  în  vederea dezvoltării  colecţiilor, 
îmbunătăţirii serviciilor oferite cititorilor,  informatizării bibliotecii, creării unor baze de date şi a unei 
biblioteci electronice, perfecţionării continue a personalului;

- se preocupă de informatizarea  serviciului; echiparea cu tehnică de calcul corespunzătoare a tuturor 
sectoarelor,  asigurarea  cu  aplicaţii  software  destinate  utilizatorilor,  servicilor  de  bibliotecă  și 
activităților specifice editurii; colaborează cu Direcția informatizare pentru: soluționarea problemelor 
care  privesc  informatizarea  serviciului,  crearea  de  instrumente  informatice,  actualizarea  site-ului 
bibliotecii și al site-ului editurii, instalarea și întreținerea softurilor specifice sectoarelor de lucru din 
cadrul serviciului;

- se preocupă de dezvoltarea armonioasă şi echilibrată a colecţiilor bibliotecii, atât în format tipărit, cât 
şi în format electronic;

- se preocupă, împreună cu comisiile de redactare ale analelor științifice ale universității, de procesul 
de acreditare al acestor publicații și de includerea lor în baze de date indexate, recunoscute la nivel 
național și internațional ;

-  asigură  și  verifică  modul  de  realizarea  a  materialelor  bibliografice  sau statistice  ale  bibliotecii, 
solicitate de către facultăți în cadrul procesului de acreditare, sau în procesul de evaluare instituțională;

- asigură și verifică modul de realizare a documentelor specifice activităților din cadrul editurii,  a 
raportărilor și situațiilor statistice ale acesteia ;

- asigură promovarea publicațiilor
- asigură managementul  distribuției  publicațiilor,  prin forme variate,  de la librăria  universității  la 

magazinele online ; 
-  se  ocupă,  împreună  cu  Compartimentul  de  referințe  și  cercetare  bibliografică  al  Bibliotecii,  de 
marketingul de bibliotecă: cercetare de marketing, promovarea serviciilor şi surselor de informare ale 
bibliotecii;  elaborarea  periodică  a  instrumentelor  de  marketing  de  bibliotecă  (în  format  tipărit  şi 
online): ghidul bibliotecii,  ghidul utilizatorului,  fluturaşi, pliante legate de noi surse de informare şi 
servicii  oferite  utilizatorilor,  afişe  şi  anunţuri  pentru  evenimentele  organizate  de  bibliotecă  sau 
universitate;

-  asigură organizarea unor cursuri de training pentru utilizatorii bibliotecii (studenţi, cadre didactice, 
cercetători)  pentru  utilizarea  cu  maximă  eficienţă  a  resurselor  bibliotecii  (colecţii,  instrumente  de 
informare, resurse electronice pe internet, servicii puse la dispoziţia utilizatorilor etc.);

- se preocupă de perfecţionarea continuă a personalului din serviciului; întocmește anual planurile de 
perfecționare ale personalului serviciului și urmărește realizarea acestora;

-  studiază  şi  aplică  legislaţia  specifică  sectoarelor  de  lucru  din  cadrul  serviciului;  în  acest  scop, 
instruieşte personalul din subordine cu legislaţia şi standardele  specifice activităţii  bibliotecii  și ale 
editurii,  nou apărute; se asigură că personalul serviciului este informat și instruit cu privire la toate 
dispozițiile,  deciziile  și  hotărârile  conducerii  universității  în  care  este  sunt  implicate  biblioteca  și 
editura universității;



- răspunde solicitărilor din partea conducerii universităţii;

- verifică aplicarea corectă a procedurilor de lucru din cadrul sectoarelor de lucru ale bibliotecii și 
editurii universității;

- colaborează cu celelalte servicii ale universității pentru soluționarea problemelor, a situațiilor în care 
este implicat și Serviciul bibliotecă și editura universității;

- asigură o fluenţă a informaţiilor către departamentele de specialitate din universitate;

-  efectuează  instructajului  PSI și  informează  permanent  oamenii  din  subordine  în  ceea  ce  privește 
pericolul de incendii în cadrul sectoarelor de lucru ale serviciului;
-  verifică curăţenia  din sălile de lectură şi din spaţiile  de depozitare  aferente conform normelor  de 
igienă în vigoare;
- se preocupă permanent de creşterea nivelului profesional, studiază şi aplică legislaţia și standardele 
specifice activităților bibliotecii și editurii universității;

- participă la evenimente organizate de către Serviciul bibliotecă și editura universității, universitate, 
organizații de profil sau alte instituții cu care universitatea colaborează;

                 RECTOR,             PRORECTOR CU ACTIVITATEA DIDACTICĂ,
Prof.dr.ing.  Iulian Gabriel BÎRSAN                                Prof.dr.ing. Elena MEREUȚĂ               

 DIRECTOR INTERIMAR,
                                                                       DIRECȚIA JURIDICĂ ŞI RESURSE UMANE
                                                                                     Dragoș Alexandru OPREANU

                                                                                                 
               

                                        

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

…………………………………………
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