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SERVICIUL / DEPARTAMENTUL
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Seăaprob ,
Rector,

FIŞAăPOSTULUI

anexă la contractul individual de muncă
Numeleăşiăprenumeleăangajatuluiă___________________________________________
Denumirea postului………………………………………………………
Nivelul postului : de execuţie / de conducere..........................................
Obiectiveleă deă performan ă aleă postuluiă
Titularul postului are un rol în activitatea de execuţie a
operaţiunilor ce derivă din :
- Capacitate de analiză şi sinteză
- Abilităţi în utilizarea calculatoarelor
- Disciplină profesională
- Calitatea lucrărilor efectuate
- Capacitatea de adaptare şi de îndeplinire a sarcinilor
- Spirit de echipă şi capacitate de a lucra independent
- Autoperfecţionare şi adaptare permanentă la complexitatea muncii
Cerin eăprivindăocupareaăpostului :
- Pregătirea profesională impusă ocupantului postului ................…………………………………...
- Experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului................ ...………………………
- Perfecţionări (specializări)
……………………………………….................……………..
- Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel)………………..................…..
- Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere)………………………………………….................
- Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare…………………………………………………....................
Cerin eăspecifice ( dacă este cazul ) :
……………………………………………………………………………………............................
Descriereaă activit iloră şiă sarciniloră corespunz toareă postului :(pentru cadre didactice – vezi anexa
Fișa didactică a postului)
.......... ................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Atribu iiăşiăr spunderi :
Respectă normele de protectia muncii , regulile de tehnică a securitatii muncii si de sănătate potrivit
reglementarilor in vigoare.
Respectă Regulamentul de Ordine Interioara si Regulamentul de functionare al unităţii
Răspunde de realizarea corectă a sarcinilor conform fişei postului
Criteriileădeăevaluareăaăperforman eiăsalariatului : Performanţa profesională individuală va fi evaluată
prin fişe de evaluare periodică după următoarele criterii :
Cunoştinţe şi experienţă profesională , adaptarea la complexitatea muncii , iniţiativă , creativitate şi
diversitatea activităţilor , promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa
postului , calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate , asumarea responsabilităţilor prin
receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenţă, obiectivitate, disciplină , contacte şi
comunicare , condiţii de muncă , incompatibilităţi şi regimuri speciale.
Neîndeplinirea totală sau parţială sau îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor specificate în fişa postului,
constituie motiv de sancţionare, conform prevederilor Codului Muncii.
Sfera relaţională :
Intern :
a) relaţii ierarhice : - subordonat faţă de ……………………………………………..
- superior pentru
…………………………………………….
b) relaţii funcţionale…………………………………………………………………..
c) relaţii de control ……………………………………………………………………
d) relaţii de reprezentare…………………………………………………………………
Extern :
a) cu autorităţi şi instituţii publice ……………………………………………………
b) cu organizaţii internaţionale ……………………………………………………….
c) cu persoane juridice private ……………………………………………………….
Întocmită de :
Numele şi prenumele ……………………………………………………………………
Funcţia de conducere ……………………………………………………………………
Semnătura
……………………………………………………………………
Data întocmirii
……………………………………………………………………
Avizată de :
Numele şi prenumele ……………………………………………………………………
Funcţia de conducere ……………………………………………………………………
Semnătura
……………………………………………………………………
Data
……………………………………………………………………
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului
Numele şi prenumele ……………………………………………………………………
Semnătura
……………………………………………………………………
Data
…………………………………………………………………….

