
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

Direcţia : Direcţia Generală Economică, Investiţii şi Relaţii Internaţionale
Titularul postului:
Denumirea postului: Director general
Gradul profesional al 
ocupantului postului

Administrator patrimoniu

Nivelul postului: De conducere

II. STANDARDUL DE PERFORMANŢĂ ASOCIAT POSTULUI

a) cantitatea

Asigurarea  în  permanentă  a  serviciilor  necesare  realizării  obiectivelor 
specifice,  menţinerea  integrităţii  patrimoniului,  îmbunătăţirea  calităţii 
serviciilor prestate la solicitarea diferitelor servicii, birouri şi compartimente 
din cadrul instituţiei.  Utilizarea întregului potential de care dispune în scopul 
realizării obiectivelor propuse.
Dezvoltarea  relaţiilor  de  cooperare  internaţională  pe  plan  academic  şi  de 
cercetare ştiinţifică cu universităţi partenere, centre de cercetare, companii şi 
fundaţii internaţionale. Propunerea strategiilor de promovare internaţională a 
imaginii Universităţii şi coordonarea implementării acestora.

b) calitatea

Reacţie promptă la solicitările cerute de către şefii ierarhici superiori, în 
execuţia lucrărilor.
Nivel ridicat de calitate a lucrărilor executate, cu grad mare de dificultate şi 
complexitate. Sporirea prestigiului universităţii prin diseminarea rezultatelor 
obţinute de către comunitatea academică.
Acurateţea documentelor, actelor, materialelor realizate pe baza studiului şi 
analizei complexe. Calitatea relaţiei cu furnizorii şi clienţii cu care intră în 
contact. Implicarea în vederea soluţionării situaţiilor de criză.
Asigurarea condiţiilor de respectare a normelor de sănătate, securitate şi 
igienă în muncă, normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi actiune în 
caz de urgenţă, normelor de protecţie a mediului înconjurător.

c) costurile

Folosirea eficientă a resurselor alocate direcţiei. Optimizarea costurilor şi 
timpului, derularea activităţilor în condiţii de siguranţă.
Realizarea optimizării consumurilor. 

d) timpul Predarea  la  termen  a documentelor  şi  lucrărilor  executate.  Pregătirea  şi 
verificarea documentelor, planurilor de propuneri.
Predarea promptă a diferitelor situaţii cerute de conducerea universităţii  în 
termen foarte scurt.



Programul de lucru va fi conform regulamentului intern al Universităţii,
Codului muncii şi a legislaţiei în vigoare. Organizarea lucrului în echipă 
pentru remedierea cu operativitate a problemelor ivite.

e) utilizarea resurselor

Eficientizarea utilizării resurselor, folosirea acestora doar în vederea 
îndeplinirii sarcinilor de serviciu.
Utilizarea resurselor conform destinaţiei acestora. Utilizarea şi păstrarea în 
bune condiţii a documentelor cu regim special. Adoptă permanent un 
comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele instituţiei.

f) modul de realizare

Relaţii de subordonare directă faţă de conducerea universităţii. Urmărirea şi 
realizarea graficelor de lucrări pentru obiectivele propuse, utilizarea 
cunoştinţelor şi experienţei profesionale a personalului din subordine în 
scopul realizarii obiectivelor.
Relaţii de colaborare cu decani, prodecani, directori de departamente şi cu 
toţi colegii din cadrul Direcţiilor, Serviciilor, Compartimentelor universităţii.

III. DESCRIEREA POSTULUI
Pregătirea profesională impusă ocupantului postului: 
Pregătirea de bază: studii superioare de lunga durata
Pregătirea de specialitate: 
Facultatea 
Master: 
2. Experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului: vechime corespunzătoare postului.
3.  Dificultatea  operaţiunilor  specifice  postului:  Acest  post  complex  necesită  atât   cunoştinţe  economice, 
cunoştinţe privind  legislaţia  achizitiilor publice,  precum şi cunoştinţe de utilizare şi operare a calculatorului 
(sistemul windows, utilizarea word si excel).     
4. Responsabilitatea  implicată  de  post:  responsabilitatea  luării  unor  decizii  precum  şi  păstrarea 
cofidentialitătii. 
5. Sfera  de  relaţii  (de  a  intra  în  relaţii,  de  a  răspunde):  Relatii  de  subordonare  fata  de  Rectorul 
Universitatii , titularul postului colaboreaza cu sefii compartimentelor si serviciilor din Universitate.
Colaborează  cu  conducerea   facultăţilor,  a  departamentelor,   direcţiilor,  serviciilor,  birourilor şi 
compartimentelor universităţii.

6.  Alte criterii : Capacitatea de a lucra în echipă. 
     Acest post implică flexibilitate, receptivitate, seriozitate, calm, corectitudine, promptitudine, criterii care 
conduc la eficientizarea maximă a îndeplinirii obiectivelor. Prin delegare poate reprezenta Universitatea în 
relaţiile cu instituţiile din afara Universităţii sau cu departamentele cu care colaborează.

IV. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR CORESPUNZĂTOARE POSTULUI

 1. Directorul planifică, organizează îndrumă, conduce şi coordonează serviciile şi compartimentele din 
cadrul Direcţiei generale, pentru realizarea în condiţii de eficientă a obiectivelor instituţiei;
 2. Asigură gestionarea în mod eficient a integrităţii întregului patrimoniu al institutiei în conformitate 
cu  dispoziţiile  legale  în  vigoare  cu  normele  institutiei  şi  în  baza  actelor  primite  de  la  Facultăţi/ 
Departamente/ Direcţii/ Servicii/  Birouri/ Compartimente ale instituţiei;
 3. Urmăreşte respectarea principiilor contabile şi ale evaluării patrimoniului,  operarea modificărilor 
intervenite, întocmirea corectă, completă şi la timp a documentelor
 4.  Supervizează  implementarea  procedurilor  specifice  activităţii  din  cadrul  Direcţiei;  Respectarea 
prevederilor legale de specialitate.
 5.  Este consultat de către conducerea instituţiei în problemele care sunt de competenţa Direcţiei şi 
participă la sustinerea şi discutarea lucrarilor elaborate in cadrul Direcţiei
 6. Asigură îndeplinirea obligaţiilor bugetare anuale repartizate, urmăreste alocarea corespunzătoare a 
resurselor.
 7.  Intocmeşte  împreună  cu  personalul  de  specialitate  din  subordine  propunerile  pentru  planul  de 
investitii şi reabilitări.



 8. Stabileste circuitul şi lista documentelor repartizate, a celor specifice activităţii a informaţiilor cu 
caracter confidenţial, dispune măsuri şi controlează respectarea acestora.
 9. Se preocupă de propria formare profesionala continuă şi asigură păstrarea integrităţii bunurilor date 
in folosinţă.
 10. Răspunde de fişele de evaluare, fişele posturilor de întocmirea şi acordarea calificativelor anuale 
pentru personalul din subordine, împreună cu comisiile constituite în acest scop.
 11. Coordonează şi participă la realizarea de sinteze şi statistici, de prognoze în domeniu.
 12. Propune programe de formare si perfectionare a personalului din subordine in baza prevederilor 
legale cat si masuri pentru perfectionarea cunostintelor acestora.
 13. Primeste, verifica si vizeaza referatele de necesitate si oportunitate intocmite de catre solicitantii 
din  cadrul  Facultăţilor /  Departamentelor  /  Direcţiilor/  Serviciilor  /   Birourilor /  Compartimentelor 
instituţiei;
 14. Vizeaza notele justificative, invitatiile si comunicarile intocmite potrivit legislatiei in vigoare de 
catre serviciile din subordine.
15.  Elaboreaza  politicile,  procedurile  si  instrumentele  de  lucru  necesare  gestionarii  activitatii  de 
achizitii.Verifica documentele si semnaleaza eventualele neconcordante.
16. Asigura atingerea obiectivelor specifice ce deriva din obiectivele generale ale Universitatii, prin 
gestionarea resurselor de care dispune in acest scop.
17. Alege si aplica metodele de conducere eficienta pentru antrenarea personalului din subordine la 
dezvoltarea si realizarea obiectivelor.
18.  Dezvolta  si  promoveaza o imagine  favorabila  asupra directiei  manifestand receptivitate  fata  de 
problemele institutiei, capacitate de organizare creativitate, responsabilitate si profesionalism.
19.  Coordoneaza  activitatea  de  relatii  internationale  si  interinstitutionale,  fiind  reprezentantul 
Universitatii in programele internationale.
20. Dezvoltarea relaţiilor  de cooperare internaţională pe plan academic şi de cercetare ştiinţifică cu 
universităţi partenere, organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale, centre de cercetare, companii 
şi fundaţii internaţionale.
21. Analizarea şi asigurarea posibilităţilor de afiliere a Universităţii  „Dunărea de Jos” din Galaţi  la 
organismele internaţionale implicate în sfera educaţiei, a învăţământului superior. Facilitarea 
schimburilor  interuniversitare  la nivel instituţional. Atragerea unui număr cât  mai  mare de studenţi 
străini în programele formative organizate de universitate.
22.  Propune  strategiile  de  promovare  internaţională  a  imaginii  Universităţii  şi  coordonează 
implementarea  acestora.  Iniţiază  şi  propune  spre  aprobare  acorduri  de  cooperare  academică  cu 
universităţi  din  străinătate.  Coordoneaza  modul  de  realizare  a  obiectivelor  cuprinse  in  cadrul 
Acordurilor de cooperare internationala. 
23.  Sporirea  prestigiului  universităţii  prin  diseminarea  rezultatelor  obţinute  de  către  comunitatea 
academică.
24. Obligativitatea respectării Regulamentului Intern, a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă;
Prezenta  fişa  se  completează  cu  alte  sarcini  de  serviciu  pe  măsura  apariţiei  lor,  conform actelor 
normative în vigoare.

RECTOR,
Prof.dr.ing.  Iulian Gabriel BÎRSAN

                      
                                                                                     
                                                                                                   
                                      
Am luat la cunoştinţă
    Data………………..
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