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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: FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI 

POLITICE             

Titularul postului:  

Denumirea postului: LABORANT II S 

Gradul profesional al 

ocupantului postului 
PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR 

Nivelul postului: EXECUŢIE 

 

 

II. STANDARDUL DE PERFORMANŢĂ ASOCIAT POSTULUI 

a) cantitatea 

Utilizarea întregului potenţial de care dispune laboratorul de criminalistica pentru  

specializarile Drept (Licenta ZI si IFR), Stiinte Penale si Criminalistica si Cariere Judiciare 

(Master ZI) din cadrul FSJSP 
Asigurarea în permanenţă a materialelor necesare în scopul desfăşurării corespunzătoare a 

orelor de laborator  
Menţinerea integrităţii patrimoniului dat în administrare  

b) calitatea 

Menţinerea unui nivel de calitate corespunzător al lucrărilor efectuate cu studenţii   

Asigurarea unei bune colaborari cu cadrele didactice şi studenţii care îşi desfăşoară 

activitatea în laborator  

c) costurile 

Incadrarea în bugetul alocat pentru laborator  

Pierderile din procesul de depozitare  şi  utilizare al materialelor,  materiilor prime şi 

utilajelor folosite trebuie să fie cât mai mici  
Posibilităţi de valorificare sau îmbunătăţire  a materialelor  degradate şi a utilajelor uzate din 

punct de vedere moral  
Incadrarea în graficele de poluare, temperatură şi energie specifice activităţii de laborator  

d) timpul 

Pregătirea,verificarea şi întreţinerea materialelor, aparatelor şi utilajelor astfel încât să se 

respecte orarul afişat de facultate  
Predarea la termen a actelor şi documentelor redactate pentru bunul mers al lucrărilor de 

laborator  

e) utilizarea resurselor 

Utilizarea eficientă a resurselor cum ar fi: materialele consumabile pentru calculator, xerox, 

precum şi a substanţelor chimice şi  a altor materiale destinate lucrărilor practice care se fac 

cu studenţii în laboratoare sau pentru cercetarea realizată în structurile de specialitate din 

cadrul FSJSP.   

f) modul de realizare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. DESCRIEREA POSTULUI 

 

1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului: 

1.1.Pregătirea de bază :  Studii superioare - laborant II S 

1.2.Pregătirea de specialitate in domeniul inginerie 

2. Experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului – minim un an in specialitatea 

postului 

3. Dificultatea operaţiunilor specifice postului :  

-Cunoştinţe privind gestionarea şi folosirea corespunzătoare a patrimoniului. 

-Abilităţi de cooperare cu restul colectivului. 

-Abilitatea de a coopera cu studenţii pentru desfăşurarea corespunzătoare a orelor de laborator. 

-Capacitate de sesizare şi rezolvare a problemelor ce apar în desfăşurarea procesului de gestionare şi de 

aprovizionare a laboratorului cu materiale.  

4. Responsabilitatea implicată de post : 

-Răspundere privind gestiunea şi integritatea patrimoniului dat în administrare. 

·Răspunde de desfaşurarea corespunzătoare a activităţii specifice orelor de laborator. 

·Răspunde de luarea deciziilor la nivelul laboratorului. 

·Răspunde de igiena permanentă la nivelul întregului laborator. 

·Să cunoască legislaţia specifică postului. 

·Răspunde patrimonial şi disciplinar pentru incorectitudinea şi inexactitatea informaţiilor, cuprinse în 

documentele ce le întocmeşte sau le verifică, ori le avizează, pentru furnizarea lor în termenul stabilit, 

precum şi pentru toate consecinţele ce decurg din considerarea acelor informaţii.  

5. Sfera de relaţii (de a intra în relaţii, de a răspunde)  

-Execută dispoziţiile  conducerii facultăţii  

-Colaborează cu organele de control – şefi ierarhici, comisii speciale, poliţie, poliţie sanitară, pompieri 

– oferind tot sprijinul necesar conform atribuţiilor acestora. 

-Colaborează cu cadrele didactice şi cu studenţii  în scopul desfăşurării corespunzătoare a orelor de 

laborator.  

6. Alte criterii   

-Să respecte legislaţia în vigoare privind patrimoniul şi funcţionarea  instituţiilor de învăţământ superior 

şi de cercetare.  

 

 

 

IV. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR CORESPUNZĂTOARE POSTULUI 

 

Atribuţii şi competenţe generice (generale): 
 1.  Să cunoasca si sa fie capabil să utilizeze tehnica IT specifică domeniului postului 

 

 

Atribuţii şi competenţe specifice: 
 1. Să cunoască modul de funcţionare al întregii aparaturi de laborator; 

 2. Să organizeze eficient activităţile de laborator prin: 

- amenajarea corespunzătoare a spaţiului de lucru într-un mod care să faciliteze observarea şi 

comunicarea cu beneficiarii (studenţi, profesori, clienţi etc.); 

- pregătirea corespunzătoare a materialelor auxiliare înaintea începerii activităţii,  

- mânuirea eficientă a aparaturii de laborator, 

- utilizarea optimă a resurselor de timp, spaţiului disponibil şi a materialelor necesare; 

 3. . Să realizeze demonstraţii practice minimale cu ajutorul aparaturii informatizate in laboratorul de 

analiza comportamentala 

 4. Să realizeze analize cantitative minimale ale rezultatelor obţinute în sesiunile de testare; 



 5. Să coreleze rezultatele obţinute în timpul unei sesiuni de testare cu diferite tipuri de variabile 

independente investigate; 

 6. Să colaboreze eficient cu specialistul psiholog în realizarea interpretărilor calitative ale rezultatelor 

obţinute; 

 7. Să respecte normele de sănătate şi securitate în muncă. 

 8. Efectuarea de copii ale suporţilor ce conţin informaţii în format digital (CD/DVD);  

  9. Transferul de informaţii de la un mediu de stocare la altul; 

  10.Operarea cu instrumentarul criminalistic. 

 

 

 

 

 

RECTOR, 

Prof.dr.ing.  Iulian Gabriel BÎRSAN 

 

 

 

 

 

                          DECAN,                                                                 

               Prof. dr. Florin Tudor                                                      

 

 

 

                                                               

                                                                                            DIRECTOR DIRECȚIA JURIDICĂ 

                                                                                                    ȘI  RESURSE UMANE, 

                                                                                               Alexandru Dragoș OPREANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am luat la cunoştinţă 

(Numele şi prenumele în clar ale ocupantului postului) 

 

…………………………………………… 

 

Data…………                                                                    
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