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I. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A POSTULUI  

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

Compartimentul: SERVICIUL BIBLIOTECĂ ȘI EDITURĂ – Birou bibliotecă 

Titularul postului:  

Denumirea postului: Administrator patrimoniu 

Gradul profesional al 

ocupantului postului 

Administrator patrimoniu II S 

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 de licență în administrație publică 

_________________________________________________________________________________ 

Experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului  __3 ani și jumătate  vechime ca 

administrator patrimoniu_____ 

1. Dificultatea operaţiunilor specifice postului  ______medie_______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Responsabilitatea implicată de post ____________maximă_______________________________ 

3. Sfera de relaţii (de a intra în relaţii, de a răspunde) _______ conducerea universităţii ; conducerea 

serviciului ; colegi ; studenţi ; cadre didactie ;cercetători;  persoane externe sferei universităţii cu 

care relaționează prin natura activităților specifice postului ____________________ __________ 

Alte criterii  _______________________________________________________________________ 

 

 

 

IV. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR CORESPUNZĂTOARE POSTULUI 

 

- selectează documentele care urmează să fie introduse în bazele de date, ținând cont de tipul documentului,  

utilitate, valoare  și copyright;  
 

- pregătește documentele tipărite pentru procesul de digitizare (scanare tip imagine sau OCR-izare); manevrează 

cu grijă documentele originale pentru a evita deteriorarea acestora în timpul procesului de scanare; 

 

- efectuează operațiile din cadrul procesului de digitizare: stabilirea formatului electronic al documentului scanat 

„master” (jpg, tiff, doc, pdf, rtf, xml, xls, html etc.); stabilește caracteristicile tehnice ale procesului de scanare a 

documentului; scanează documentul și îl salvează sub o denumire, conform unor reguli prestabilite; arhivează 

electronic documentul pe server sau pe dispozitive de stocare externe;  

 

- efectuează conversia fișierelor scanate originale (master) în fișiere „surogat” (documente electronice de alt tip 

și care au dimensiuni mai mici), în vederea arhivării acestora; stabilește colecția în care va fi inclus documentul 

și drepturile de acces la acesta; 

 

- încarcă și indexează documentele electronice în aplicația care gestionează articolele din reviste (asociază 

fiecărui fișier: rezumatele, metadatele descriptive și de copyright și recenziile științifice);  
 

- participă la procesul de prezervare a documentelor electronice (asigură mentenanța în timp a fișierelor și a 

metadatelor associate); 
 

- aplică procedurile de lucru aferente sectorului în care lucrează; 
 

- asigură o fluenţă a informaţiilor către departamentele de specialitate din universitate; 
 

- întocmește rapoartele de activitate și statistica specifică 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, a șefului de birou 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, 

                                                                 SERVICIU BIBLIOTECĂ ȘI EDITURA UNIVERSITĂȚII 

                      Ing. Mioara VONCILĂ 

                     

 

                                         

 

Am luat la cunoştinţă 

(Numele şi prenumele în clar ale ocupantului postului) 

 

………………………………………… 
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