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FIŞA POSTULUI NR. __________ 

Prezenta constituie anexa la contractul de muncă nr.  4064 / 3.01.2008 

 

I. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A POSTULUI  

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

Compartimentul: Serviciul Bibliotecă şi Editura universităţii    - Biroul editorial, 

multiplicare şi copyright                  

Titularul postului:  

Denumirea postului: Şef birou  

Gradul profesional al 

ocupantului postului 

 

Nivelul postului: De conducere 

 

II. STANDARDUL DE PERFORMANŢĂ ASOCIAT POSTULUI 

a) cantitatea 

  - soluţionarea întregii problematici specifice postului ce reiese din  

descrierea activităţilor; 

- asigurarea permanentă a informaţiilor şi predarea tuturor documentelor şi a 

materialelor, interne şi/sau externe primite sau realizate în editură, celor 

cărora le sunt destinate. 

b) calitatea 

- gradul de utilizare a tehnicii din dotare în prelucrarea şi gestionarea 

informaţiilor; 

- organizarea şi menţinerea ordinii în utilizarea documentelor cât şi a  

serviciilor corespunzătoare serviciului ocupat şi propunerea de soluţii optime 

pentru fluidizarea şi optimizarea traficului documentelor şi a informaţiilor  

atât în sfera internă cât şi în cea externă serviciului; 

- acurateţea documentelor şi materialelor informative realizate; 

- gradul de mulţumire al beneficiarilor serviciilor secretariatului editurii şi 

al tuturor serviciilor din universitate, cu care aceasta cooperează. 

c) costurile 

- încadrarea în sumele alocate pentru activitatea editurii; 

- eliminarea costurilor suplimentare prin aplicarea de soluţii optime; 

- arhivarea tuturor materialelor cu care lucrează pentru minimizarea timpilor  

de căutare. 

d) timpul 

- optimizarea timpulului de lucru prin analizarea periodică şi reorganizarea, 

dacă se impune, a operaţiilor aferente activităţilor desfăşurate în propriul 

sector de lucru;  

- menţinerea unei evidenţe stricte  a tuturor intrărilor şi ieşirilor de  

documente şi materiale necesare bunei desfăşurări a activităţii. 

e) utilizarea resurselor 

- utilizarea resurselor conform destinaţiei acestora; 

- utilizarea tehnicii de comunicare; 

 - utilizarea tehnicii de evidenţă computerizată. 

f) modul de realizare 

- asigurarea utilizării eficiente, cu maxim de randament, a tuturor resurselor  

de care dispune în cadrul sectorului în care se lucrează; 

- legătura permanentă cu întreg personalul din cadrul editurii, cât şi cu  

  beneficiarii lucrărilor (autori şi editori). 

- dinamism, amabilitate, deschiderecătre sugestiile oferite de beneficiari, 

capabilitate de efort, oferirea serviciilor ori de câte ori postul o va impune. 



 

III. DESCRIEREA POSTULUI 

1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului: 

Pregătirea de bază  - Studii superioare de lungă durată – specializarea administraţie publică, 

sisteme informatice în managementul resurselor umane 

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

specialitate; minimum 1 an în funcţie de conducere 

3.Dificultatea operaţiunilor specifice postului  - efort intelectual, corectitudine, integritate, atenţie 

     distributivă, comportament adecvat în relaţiile cu colectivul şi cu beneficiarii. 

4.Responsabilitatea implicată de post _____maximă _____________________________________ 

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

serviciului, colaborare cu toate serviciile din cadrul Universităţii, persoane externe sferei Universităţii 

cu care relaţionează prin natura activităţilor specifice postului 

6.Alte criterii  ____________________________________________________________________ 
 

 

 

IV. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR CORESPUNZĂTOARE POSTULUI 

 

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

cadrul Biroului editorial, multiplicare şi copyright; 

- organizează modul de lucru în toate sectoarele de activitate ale Biroului editorial şi 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; 

- colaborează cu şeful de serviciu pe linia marketingului editorial: site web, site-uri de socializare, 

pliante, afişe etc. 

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

Biroul editorial, multiplicare şi copyright; 

- colaborează cu Serviciul informatizare şi prelucrare date şi şeful serviciului pentru actualizarea 

actualizarea paginii web a editurii; 

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

verifică aplicarea corectă acestora de către toate persoanele din cadrul editurii; 

- asigură o fluenţă a informaţiilor către departamentele din universitate; 

- gestionează documentele aferente fiecăriu proiect editorial (referate de necesitate, formulare ISSN,  

declaraţii pe propria răspundere a autorilor, acorduri de recenzie ale referenţilor ştiinţifici,     formulare 

pentru proiecte volum, manuscrise lucrări şi formate electronice ale lucrărilor);   

- verifică întocmirea devizelor antecalcul pe baza fişelor de consum şi obţinerea tuturor semnăturilor 

aferente; 

- verifică modificarea formularelor ISSN (atunci când este cazul); 

- verifică informaţiile contabile de la serviciul multiplicare şi cele preluate de la Serviciul Financiar-

Contabilitate; 

- comunică şi asigură corespondenţa electronică/telefonică cu autorii/editorii proiectelor editoriale; 

- asigură corespondenţă electronică/telefonică cu Biblioteca Naţională a României şi Biblioteca 

Naţională a Republicii Moldova în vederea obţinerii ISSN-ului; 

- întocmeşte primele pagini pentru lucrările editate şi pregăteşte manuscrisele ce vor fi date la tipărire  

şi broşare; 

- verifică arhivarea documentelor necesare tipăririi publicaţiilor (referate, devize, formulare ISSN, 

declaraţii pe proprie răspundere a autorilor/editorilor, acorduri de recenzie, formulare proiect volum); 

- stabileşte necesarul de materiale şi consumabile pentru asigurarea întregii activităţi a editurii, 

urmăreşte referatele de necesitate întocmite (referate de aprovizionare, referate pentru constatarea 

defecţiunilor la echipamente şi reparaţiile acestora); 



- întocmeşte anual situaţia statistică CULT 4 a editurilor, solicitată de Institutul Naţional de Statistică ; 

- întocmeşte dosarele de acreditare şi reacreditare CNCS ale Editurii; 

- studiază şi aplică legislaţia aferentă activităţilor specifice editurii ; 

- organizează şi participă la diferite manifestări editoriale (târguri de carte, expoziţii, simpozioane etc.); 

- colaborează cu alte edituri şi instituţii din ţară pentru îmbunătăţirea serviciilor editoriale, 

informatizare şi perfecţionarea personalului; 

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

subordine. 
 

 

                 

      

 

RECTOR, 

Prof. univ. dr. ing. Iulian Gabriel BÎRSAN 

 

 

 
Prorector responsabil cu activitatea didactică,                                    

           Prof. univ. dr. Elena MEREUŢÅ                                                  
 

 

 

 

Director Direcţia juridică şi resurse umane, 

            Dragoş Alexandru OPREANU                              
 

 

 

Şef Serviciu bibliotecă şi editura universităţii, 

                     Ing. Mioara VONCILĂ 

 

 

 

 

 

 
                                              

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

 

_________________________________ 

    


