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I. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A POSTULUI  

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

Compartimentul: SERVICIUL BIBLIOTECĂ ŞI EDITURĂ 

Titularul postului:  

Denumirea postului: Administrator financiar 

Gradul profesional al 

ocupantului postului 

Administrator financiar debutant 

Nivelul postului: De execuție 

 

 

 

II. STANDARDUL DE PERFORMANŢĂ ASOCIAT POSTULUI 

a) cantitatea 

- soluţionează întreaga problematică specifică postului 

- asigură în permanenţă informaţiile şi documentele  necesare, reclamate de 

fluenţa din sectorul de lucru 

b) calitatea 

- realizează cu acurateţe maximă documentele necesare structurii interne a 

postului 

- propune soluţii noi pentru fluidizarea şi optimizarea traficului 

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

serviciului ( relaţii bibliotecă - edituri, bibliotecă – catedre, etc.) 

- organizează şi menţine ordinea în utilizarea documentelor cât şi a 

serviciilor corespunzătoare postului ocupat 

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

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

prin intermediul postului respectiv 

c) costurile 

- găseşte soluţii prin care se minimizează costurile operaţiilor aferente 

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

unei informaţii, etc.) 

- depozitează logic şi îngrijit toate materialele cu care lucrează pentru 

minimizarea timpilor de căutare şi reducerea cheltuielilor necesare refacerii 

periodice a acestora. 

- optimizează intervalele de alimentare cu energie electrică şi termică în 

spaţiile deservite, pentru asigurarea unor condiţii climatice optime cu 

minime cheltuieli 



d) timpul 

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

informaţii din sectorul în care lucrează pentru o mai buna gestionare a 

timpului de lucru 

- optimizează timpul de lucru prin analizarea periodică și reorganizarea, dacă 

se impune, a operațiilor aferente activităților desfășurate în propriul sector de 

lucru  

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

care dispune în cadrul sectorului în care lucrează 

f) modul de realizare 

- 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 economice, studii de masterat 

2. Experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului  __fără vechime 

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; celelalte servicii ale universității; colegi; studenţi; cadre didactie ;cercetători;  persoane 

externe sferei universităţii cu care relaționează prin natura activităților specifice postului  

Alte criterii  _______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

IV. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR CORESPUNZĂTOARE POSTULUI 

 

-  la solicitarea utilizatorului, dă informații privind:  

- organizarea bibliotecii (secții și filiale, conținutul și modul de organizare al colecțiilor 

bibliotecii); 

-  modul de înscriere la bibliotecă;  

- programul de lucru cu publicul;  

- serviciile tradiționale sau electronice oferite cititorului;  

- instrumentele de informare puse la dispoziția cititorilor (cataloagele tradiționale, catalogul 

electronic, regulamente, pagina web a bibliotecii, ghiduri, tutoriale, etc.);   

- modul de lucrul cu echipamentele informatice puse la dispoziția cititorilor; 
 

- - efectuează recepția și evidența primară a cărților, documentelor audio-video, e-bookurilor și a 

publicaţiilor periodice (provenite din: cumpărare, donații, sponsorizări și transferuri): 

-  întocmește notele de recepție și procesele verbale de recepție pentru contabilitate;  

- efectuează înregistrarea globală în RMF (Registrul de mișcare a fondurilor) a loturilor de 

publicaţii primite de la acelaşi furnizor şi care sunt cuprinse în aceeaşi factură;  
 

- efectuează evidența individuală a cărților, documentelor audio-video, e-bookurilor și a publicaţiilor 

periodice(provenite din: cumpărare, donații, sponsorizări și transferuri): 

- înregistrează datele fiecărui volum în Registrele inventar (RI) pentru cărți sau pentru 

documente audio-video; 

- stabilește cota de raft (cota de format și cota sistematico-alfabetică) a publicației; introduce 

cotele publicațiilor noi în registrul topografic; 



- efectuează ștampilarea și barcodarea volumelor de publicații periodice;  

- întocmește procesele verbale de predare- primire şi distribuie publicațiile prelucrate către 

gestiunile corespunzătoare; 
 

- transmite titlurile noi de cărți, documente audio-video și e-bookuri Compartimentului catalogare-

indexare al bibliotecii în vederea catalogării, clasificării și indexării acestuia; stabilește împreună cu 

acest compartiment divizionarele pentru fiecare titluri necesare extragerii situațiilor statistice ulterioare, 

solicitate în procesele de acreditare ale facultăților și de evaluare a universității 
 

- introduce datele de evidenţă primară şi individuală a a cărților, documentelor audio-video și e-

bookurilor în programul informatizat de gestiune al bibliotecii; 
 

- introduce datele contabile de evidență ale cărților, documentelor audio-video și e-bookurilor în 

sistemul contabil informatizat al universității; 
 

- participă, împreună cu Comisia de evaluare a documentelor din Bibliotecă, la stabilirea valorii 

publicațiilor (publicații din donații, sponsorizări, transferuri et.) la inlcuderea lor în gestiunea 

bibliotecii; 
 

- se ocupă de corespondența din cadrul donațiilor și a transferurilor de publicații (cărți, documente 

audio-video, e-bookuri și publicaţii periodice transmise către alte instituţii); 
 

- verifică periodic, împreună cu Serviciul Contabilitate, înregistrările din registrul de mișcare a 

fondurilor fixe (RMF) partea I (intrări);  completează înregistrările pentru ieșirea publicațiilor din 

gestiunea bibliotecii (casări, pierderi, transferuri etc.) în RMF partea a II-a (ieșiri); completează RMF 

partea a III-a (recapitulare); 
 

- întocmește rapoartele de activitate și statistica specifică sectorului în care lucrează;  
 

- participă la acțiunile de casare a documentelor din colecțiile bibliotecii (conform  procedurii de lucru 

aferente) : 

-  verifică corectitudinea datelor de identificare a documentelor, din listele de casare,  prin confruntarea cu 

registrele inventar și registrele topografice;  

- întocmește procesele verbale de casare ale publicațiilor, le vizează la comisia de casare a publicațiilor și 

le transmite spre aprobare conducerii instituției;  

- întocmește adresele către Minister (ordonatorul principal de credite) pentru vizarea de către acesta a 

proceselor-verbale de casare, aprobate de conducerea instituției;  

- marchează în RI volumele de publicații aprobate pentru scoaterea din gestiune, specifică la rubrica 

Observații numărul procesului verbal de scoatere din gestiune ( pentru casări, pierderi, transferuri);  
 

- participă la verificările periodice ale colecțiilor de documente din cadrul bibliotecii (conform procedurii de 

lucru aferente și a reglementărilor prevăzute în Decizia de inventariere); 

- verifică corectitudinea datelor de identificare a documentelor, din listele de inventariere,  prin 

confruntarea cu registrele inventar, registrele topografice, fișele de împrumut ale cititorilor și softul 

integrat de bibliotecă;  

- marchează în RI publicațiile regăsite la inventariere; 

- întocmește listele cu lipsuri din gestiune, regăsite în urma inventarierilor periodice sau efectuate  la 

predările de gestiune; 
 

- participă la acțiunile colective ale bibliotecii, de organizare și aranjare de fonduri de documente;  
 

- redactează, la solicitarea șefului de serviciu, liste de transfer a documentelor; verifică corectitudinea datelor 

de identificare a documentelor, din listele de transfer,  prin confruntarea cu registrele inventar și registrele 

topografice; 
 

- aplică procedurile de lucru aferente sectorului în care lucrează; 
 

- se preocupă permanent de creşterea nivelului profesional, studiază şi aplică legislaţia aferentă 

sectorului în care lucrează; 
 



- participă la evenimentele organizate de către bibliotecă sau universitate; 
 

- răspunde solicitărilor venite din partea șefului de serviciu și a conducerii universității. 
 

 

 

 

 

 

RECTOR,                   PRORECTOR CU ACTIVITATEA DIDACTICĂ, 

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

         

  

 

 

                          DIRECTOR, 

                                                                       DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RESURSE UMANE 

                                                                                     Dragoș Alexandru OPREANU 

 

 

 

 

ŞEF SERVICIU BIBLIOTECĂ ȘI EDITURA UNIVERSITĂȚII; 

        Mioara VONCILĂ 

 

 

 

 

Am luat la cunoştinţă 

(Numele şi prenumele în clar ale ocupantului postului) 

 

………………………………………… 
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