
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:       SERVICIUL TRANSPORT NAVAL
Titularul postului:     
Denumirea postului:       Administrator Patrimoniu
Gradul profesional al 
ocupantului postului

      Administrator Patrimoniu  III  S

Nivelul postului:         III  S
Punctajul postului: a) b) c) 

II. STANDARDUL DE PERFORMANŢĂ ASOCIAT POSTULUI

a) cantitatea
   Volum mare de muncă, inclusive efectuarea de ore suplimentare 
   (dacă este necesar)

b) calitatea

- răspundere promptă în executarea atribuţiilor de serviciu;
- ireproşabilă a lucrărilor efectuate şi a activităţii desfăşurate;

c) costurile

- minime, corespunzătoare condiţiilor de lucru şi a echipamentelor
   din dotare;

d) timpul

- predarea la termen a lucrărilor şi documentelor specifice;

e) utilizarea resurselor
- răspundere şi eficienţă în utilizarea acestora;

f) modul de realizare
- comportament adecvat şi colaborare eficientă cu colegii din colectiv,
cu întregul personal al Universităţii, în vederea rezolvării sarcinilor de
serviciu, conform standardelor şi regulamentelor în vigoare.



III. DESCRIEREA POSTULUI

1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului:
      1.1.        Pregătirea de bază             - liceul  Industrial nr. 2 din Galaţi, cu diplomă de 
bacalaureat

1.2. Pregătirea de specialitate  - Faculatea de Drept – Administraţie publică,  Galaţi 
_________________________________________________________________________________
2. Experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului  - 6 luni
_________________________________________________________________________________
3. Dificultatea operaţiunilor specifice postului  - maximă
 ________________________________________________________________________________
_
4. Responsabilitatea implicată de post        -  maximă 

______________________________________________________________________________
__

5. Sfera de relaţii (de a intra în relaţii, de a răspunde)   – colaborează cu toate serviciile, 
facultăţile şi departamentele din cadrul Universităţii, pecum şi cu alte instituţii naţionale şi 
internaţionale.
6. Alte criterii         -          disponibilitate de efort în perioade aglomerate.  
_________________________________________________________________________________

IV. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR CORESPUNZĂTOARE POSTULUI

Administrator Patrimoniu  III S

1. Gestionează obiectele de inventar şi mijloacele fixe ale navelor Universităţii :
   -întocmeşte referatele pt.aprovizionarea cu echipamente necesare serviciului ;
   - ţine evidenţa computerizată a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar şi 
     întocmeşte fişele de magazie pentru gestiune ;
   - întocmeşte notele de intrare şi de recepţie pentru obiectele ce intră în gestiune;
   - execută inventarierea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar la fiecare     
     sfârşit de an calendaristic ; 
   - ţine evidenţa faptică a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar transferate sau 
închiriate.
2. Respectă şi aplică normele de securitate a muncii, generale şi specifice, în 
conformitate cu 
    prevederile legii : 
   - organizează şi participă la instructajele periodice efectuate la nivelul instituţiei ;
   - gestionează fişele de protecţia muncii ale angajaţilor îmbarcaţi;
   - respectă şi aplică la locul de muncă hotărârile luate de conducerea universităţii .
3. Respectă normele de prevenire şi stingere a incendiilor la locul de muncă :
   - asigură instructajul periodic al personalului îmbarcat privind regulile de prevenire şi 
stingere a 



     incendiilor (spaţii pentru fumat, căi de evacuare, acces şi intervenţie, colectare şi/sau 
distrugere a 
    deşeurilor, protecţia echipamentelor tehnice)
4. Organizează la bordul navelor exerciţii periodice de stingerea incendiilor, „om la 
apă”, „gaură de 
    apă” cu personalul îmbarcat pe nave.
5. Supraveghează îmbarcarea şi debarcarea pasagerilor în şi de la bordul navelor.
6. Respectă şi aplică Regulamentul intern privind personalul îmbarcat la bordul navelor 
universităţii.
7.   Gestionează şi verifică materialele de vitalitate ale navelor pentru o bună desfăşurare   
a activităţii, în conformitate cu normele de transport pasageri în vigoare.
8.   Supravegheză şi răspunde de buna funcţionare a navelor în privinţa flotabilităţii şi   
stabilităţii acestora.

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

……………………………………………

DIRECTOR GENERAL AD-TIV                                            DIRECTOR RESURSE UMANE

     Ing. Romeu HORGHIDAN                                                               ȘI INVESTIȚII

                                                                                                       Ing. Cezar Ionuţ BICHESCU

RECTOR,

Prof. dr. ing. Iulian Gabriel BÎRSAN

SALARIAT:

Am luat la cunoştinţă

semnătura:___________________________
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