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Nr. __________ / ____________ 

 

 

 

FIŞA POSTULUI NR. __________ 

Prezenta constituie anexă la contractul de muncă nr.  ___________ / ___________ 

 

 

I. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A POSTULUI  

Denumirea instituţiei publice: UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI 

Compartimentul: Serviciul bibliotecă şi editura universităţii – Birou Bibliotecă 

Titularul postului:  

Denumirea postului: şef birou  

Gradul professional al 

ocupantului postului 

 

Nivelul postului: de conducere 

 

 

II. STANDARDUL DE PERFORMANȚĂ ASOCIAT POSTULUI 

a) cantitatea 

o soluţionează întreaga problematică specifică postului  

o asigură în permanenţă informaţiile şi documentele  necesare, reclamate 

de fluenţa din sectorul de lucru 

b) calitatea 

o organizează şi menţine ordinea în utilizarea documentelor cât şi a 

serviciilor corespunzătoare postului ocupat  

o verifică periodic, prin chestionare, gradul de satisfacţie al utilizatorilor 

(cadre didactice, studenţi etc.) care beneficiază de serviciile de bibliotecă 

prin intermediul postului respectiv 

o propune soluţii noi pentru fluidizarea şi optimizarea traficului 

documentelor şi a informaţiilor atât în sfera internă cât şi în cea externă 

serviciului (relaţia bibliotecă-editură, bibliotecă-departament etc.)  

o realizează cu acurateţe maximă documentele necesare structurii interne a 

postului  

c) costurile 

o găseşte soluţii prin care se minimizează costurile operaţiilor aferente 

postului (număr minim de drumuri pentru regăsirea unui document sau a 

unei informaţii etc.) 

o depozitează logic şi îngrijit toate materialele cu care lucrează pentru 

minimizarea timpilor de căutare şi reducerea cheltuielilor necesare 

refacerii periodice a acestora. 

o optimizează intervalele de alimentare cu energie electrică şi termică în 

spaţiile deservite, pentru asigurarea unor condiţii climatice optime cu 

minime cheltuieli 

d) timpul 

o optimizează timpul de lucru prin analizarea periodică şi reorganizarea, 

dacă se impune, a operaţiilor aferente activităţilor desfăşurate în propriul 

sector de lucru 

o menţine o evidenţă strictă a tuturor intrărilor şi ieşirilor de documente sau 

informaţii din sectorul în care lucrează  

e) utilizarea resurselor 
o asigură utilizarea eficientă, cu maxim de randament, a tuturor resurselor 

de care dispune în cadrul sectorului în care lucrează 



f) modul de realizare 

o 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 şi ştiinţa informării, curs postuniversitar sau master_________________________________              

2. Experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului: minimum 7 ani vechime în 

specialitate; minimum 1 an vechime în funcţie de conducere 

3. Dificultatea operaţiunilor specifice postului: medie________________________________________ 

4. Responsabilitatea implicată de post : maximă_____________________________________________ 

5. Sfera de relaţii (de a intra în relaţii, de a răspunde) : conducerea universităţii, conducerea serviciului, 

colegi, studenţi, cadre didactice, persoane externe sferei universităţii cu care relaţionează prin natura 

activităţilor specifice postului___________________________________________________________ 

6. Alte criterii: cunoaşterea softurilor specifice de lucru într-o bibliotecă universitară_______________ 

 

 

IV. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR CORESPUNZĂTOARE POSTULUI 

- organizeză şi asigură condiţiile şi climatul necesar desfăşurării în condiţii optime a activităţilor din 

cadrul Biroului bibliotecă 

- organizează modul de lucru în toate sectoarele de activitate ale bibliotecii; îndrumă personalul din 

subordine în activităţile specifice din cadrul fiecărui sector de lucru 

- asigură disciplina muncii, urmăreşte respectarea timpului de lucru şi utilizarea lui raţională în cadrul 

biroului 

- elaborează şi actualizează procedurile de lucru pentru toate activităţile procedurabile ale biroului 

- verifică aplicarea corectă a procedurilor de lucru din toate sectoarele bibliotecii 

- se preocupă de dezvoltarea armonioasă şi echilibrată a colecţiilor bibliotecii (tipărite şi electronice) 

- asigură comunicarea publicaţiilor către cititor şi verifică circulaţia documentelor în bibliotecă                        

- lucrează în bazele de date ale bibliotecii şi verifică modul de lucru al personalului din cadrul 

biroului; ia măsuri pentru remedierea deficienţelor apărute 

- semnalează periodic publicaţiile intrate în bibliotecă prin intermediul catalogului online 

- colaborează cu şeful de serviciu pe linia marketingului de bibliotecă: elaborarea de ghiduri, pliante, 

afişe etc. 

- colaborează cu şeful de serviciu pentru soluţionarea problemelor şi situaţiilor în care este implicat 

Biroul bibliotecă 

- culege datele statistice din fiecare sector de bibliotecă şi le transmite şefului de serviciu 

- întocmeşte şi monitorizează planul de activităţi pentru Biroul bibliotecă pe care îl transmite şefului 

de serviciu 

- colaborează cu Serviciul informatizare şi prelucrare date şi şeful Serviciului bibliotecă şi editura 

universităţii la actualizarea paginii web a bibliotecii şi dezvoltarea depozitului digital instituţional 

ARTHRA 

- gestionează pagina Facebook a bibliotecii şi secţiunea Evenimente de pe pagina web a bibliotecii 

- asigură o fluenţă a informaţiilor către departamentele din universitate 

- asigură organizarea de sesiuni de instruire cu utilizatorii bibliotecii (studenţi, cadre didactice) pentru 

utilizarea eficientă a resurselor bibliotecii  

- oferă informaţii de specialitate şi cooperează cu cadrele didactice în acţiunile de acreditare a unei 

specializări din universitate 

- se informează asupra cerinţelor informaţionale ale utilizatorilor şi elaborează intrumente pentru 

satisfacerea nevoilor informaţionale la toate nivelurile educaţionale sau de cercetare din universitate 



- studiază şi aplică legislaţia specifică activităţilor din bibliotecă; se asigură că personalul din 

subordine este instruit şi aplică legislaţia, standardele, deciziile, dispoziţiile etc. care vizează Biroul 

bibliotecă 

- colaborează cu alte biblioteci şi instituţii din ţară în direcţiile: dezvoltarea colecţiilor, îmbunătăţirea 

serviciilor de bibliotecă, informatizare şi perfecţionarea personalului 

- verifică ordinea şi curăţenia din sălile de lectură şi spaţiile de depozitare aferente conform normelor 

de igienă în vigoare 

- se preocupă permanent de creşterea nivelului profesional şi de perfecţionarea personalului din 

subordine 

- participă la evenimentele organizate de Serviciul bibliotecă şi editura universităţii, universitate, 

organizaţii de profil sau alte instituţii cu care universitatea colaborează 

 

 

 

 

 

Rector,                   Prorector responsabil cu activitatea didactică, 

Prof. dr. ing. Iulian Gabriel BÎRSAN                         Prof. dr. ing. Elena MEREUȚĂ                

             

   

 

 

        Director Direcţia juridică şi resurse umane, 

                                                                                     Dragoş Alexandru OPREANU 

 

 

 

 

       Șef Serviciu bibliotecă şi editura universităţii 

       Mioara Voncilă 

 

 

 

            

 

Am luat la cunoştinţă 

(Numele şi prenumele în clar ale ocupantului postului) 

 

…………………………………………… 

 


