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FIŞA POSTULUI nr. 2 

 

 

Denumirea compartimentului: Facultatea de Inginerie 

 

Denumirea postului: Administrator șef facultate 

 

Poziția în COR: 263111 

 

Obiectivele principale: 

- Implementarea strategiilor şi politicilor financiare ale instituţiei la nivelul facultăţii; 

- Gestionarea resurselor financiare şi a patrimoniului facultăţii, în condiţii de legalitate, 

regularitate şi eficacitate; 

- Coordonarea activităţii personalului administrativ al facultăţii; 

- Eficientizarea gestionării resurselor universității la nivel de facultate 

 

Integrarea în structura organizatorică: 

Postul imediat superior: Decan, director general administrativ 

Are în subordine: personalul administrativ al facultății 

Este înlocuit:  nu este cazul  

Înlocuieşte pe:  nu este cazul 

Relaţii de muncă: 

Ierarhice: decan, director general administrativ, prorectori, rector 

Funcţionale: Direcţia Generală Administrativă, Secretariatul General, Secretariatul 

facultăţii  

De reprezentare: nu este cazul. 

 

Responsabilităţi, sarcini, activităţi specifice  

a)  Responsabilităţi 

În raport cu aparatura pe care o utilizează: 

 are obligaţia să utilizeze cu responsabilitate, fără abuzuri, conform instrucțiunilor şi să menţină 

la standardele unei bune funcționări aparatura din dotare (calculator, imprimantă, telefon, 

copiator, etc.), 

 răspunde de informarea imediată a superiorilor sau a serviciului de specialitate privind orice 

defecțiune în funcționarea aparaturii din dotare. 

În raport cu produsele muncii: 

 are obligaţia să dovedească conștiinciozitate şi responsabilitate în raport cu sarcinile pe care le 

are de îndeplinit şi să menţină un grad ridicat de profesionalism în activitatea desfăşurată, 

 răspunde de elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli anual al facultăţii şi de 

urmărirea execuţiei bugetare, 

 răspunde de aplicarea hotărârilor sau deciziilor conducerii în domeniul propriu de activitate, 

 are obligaţia să păstreze confidenţialitatea informaţiilor pe care le gestionează sau cu care intră 

în contact în realizarea sarcinilor de serviciu. 
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 are obligația de a oferi informații cadrelor didactice asupra materialelor și bunurilor din cadrul 

facultății 

 are obligația de a oferi informații studenților despre problemele legate de taxele de școlarizare, 

plata examene audiente și alte taxe 

În raport cu metode/ programe: 

 are obligaţia să-şi însuşească şi să respecte Regulamentul de ordine interioară, Carta UBB şi 

orice alte reglementări interne specifice domeniului de activitate şi să asigure cunoaşterea şi 

respectarea acestora de către personalul din subordine, 

 are obligaţia să-şi însuşească şi să respecte legislaţia în vigoare, normele şi procedurile interne 

şi să asigure cunoaşterea şi respectarea acestora de către personalul din subordine. 

În raport cu relaţiile interpersonale/ comunicarea: 

 are obligaţia să dea dovadă de politeţe, bune maniere şi amabilitate echilibrată în relaţiile cu 

persoanele cu care intră în contact în realizarea sarcinilor de serviciu, angajaţi ai instituţiei sau 

persoane din exterior, 

 are obligaţia să promoveze respectul reciproc, colaborarea şi cooperarea în relaţiile cu colegii 

precum şi cu persoanele din exteriorul instituţiei, 

 răspunde de corectitudinea şi veridicitatea informaţiilor transmise superiorilor ierarhici, 

 are obligaţia să adopte o ţinută decentă, corespunzătoare mediului academic şi imaginii 

Universităţii Babeş-Bolyai. 

 Privind precizia şi punctualitatea: 

 are obligaţia să respecte programul de lucru stabilit prin normele interne ale instituţiei şi să 

asigure respectarea lui de către întreg personalul din subordine, 

 are obligaţia să respecte termenele stabilite de superiorii ierarhici pentru realizarea sarcinilor 

de serviciu. 

 

b) Sarcini şi activități specifice  

 aplică politicile şi strategiile financiare ale instituţiei la nivelul facultăţii. 

 realizează proiecţia financiară a facultăţii: 

 întocmeşte proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli al facultăţii, pe surse de 

finanţare, 

 urmăreşte execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli la nivel de facultate şi 

departamente; 

 elaborează prognoze bugetare, simulări ale execuţiei bugetare sau alte situaţii 

specifice domeniului de activitate la solicitarea decanului, directorului general sau 

directorului financiar-contabil, cu respectarea elementelor metodologice indicate. 

 gestionează resursele financiare ale facultăţi: 

 conduce evidenţa încasărilor şi plăţilor în numerar sau prin virament bancar la 

nivel de facultate, pe surse de finanţare: alocaţie bugetară pentru finanţarea de 

bază, finanţarea complementară, granturile doctorale aferente Şcolilor doctorale 

din facultate, venituri proprii, cercetare, sponsorizări în lei, valută sau în natură. 

 ține evidenţa cheltuielilor de personal pe categorii: didactic, didactic auxiliar şi 

nedidactic şi pe surse de finanţare bugetare sau extrabugetare 

 ține evidenţa cheltuielilor materiale pe surse de finanţare. 

 preia de la Direcţia Financiar Contabilă listele cu debitorii din taxe de şcolarizare 

sau examene restante şi ia măsuri pentru încasarea acestora. 
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 preia de la Direcţia Financiar Contabilă listele cu drepturile băneşti neridicate 

(burse, salarii, etc.) şi ia măsuri ca acestea să ajungă la cei în drept. 

 participă la stabilirea planului de eficientizare a gestiunii resurselor existente la 

nivelul facultăţii. 

 participă la repartizarea fondului de burse alocate studenţilor (pe categorii de 

burse) conform Regulamentului în materie. 

 verifică, avizează şi prelucrează dosarele de bursă socială şi de atribuire a locurilor 

de cazare pe criterii sociale. 

 ține evidenţa „tabloului de bord” al facultăţii, instrument de gestiune care oferă informaţiile 

curente despre: 

 efectivele de studenţi cu taxă, 

 efectivele de cadre didactice, cercetători şi personal auxiliar, 

 situaţia financiară a facultăţii. 

 organizează operaţiunile de inventariere anuală a patrimoniului facultăţii şi face parte din 

comisiile de predare-primire a gestiunilor 

 identifică resursele de finanţare şi participă la elaborarea proiectelor din cadrul programelor de 

cercetare-dezvoltare naţionale şi internaţionale precum şi a programelor operaţionale din 

fonduri nerambursabile. 

 elaborează şi urmăreşte Planul de achiziţii publice al facultăţii. 

 fundamentează din punct de vedere financiar propunerile de achiziţii de bunuri, servicii sau 

lucrări. 

 urmăreşte activităţile de achiziţii de bunuri, servicii sau lucrări la nivelul facultăţii şi participă 

la elaborarea caietelor de sarcini, unde este cazul, 

 face demersurile pentru aprovizionarea facultăţii cu aparatura şi materialele necesare. 

 monitorizează starea clădirilor și a echipamentelor facultății și propune planul de reparații,   

 întocmeşte referate de necesitate, bonuri de mişcare, bonuri de consum etc, 

 elaborează şi implementează strategii/ acţiuni menite să ducă la obţinerea de resurse 

suplimentare de finanţare şi se implică activ în atragerea de fonduri extrabugetare la nivelul 

facultăţii, 

 urmăreşte ca propunerile de stabilire a salariilor de încadrare, premierea sau de acordarea altor 

drepturi să se încadreze în prevederile bugetare, 

 ține evidenţa numărului de ore convenţionale pentru fiecare secţie/ semestru/ an pentru 

activităţile pe care facultatea le prestează la alte facultăţii sau de care facultatea beneficiază din 

partea altor facultăţi, şi întocmeşte convenţiile de transferare a sumelor cuvenite, 

 urmăreşte şi coordonează activitatea personalului administrativ din facultate, 

 verifică pontajul lunar pentru personalul din subordine, 

 organizează acordarea concediului de odihnă şi a zilelor libere pentru personalul din subordine, 

 stabileşte responsabilităţile, sarcinile şi activităţile personalului din subordine, în baza fişelor 

de post, 

 efectuează şi alte activităţi specifice la solicitarea şefilor ierarhici. 

 

Condiţiile fizice ale muncii: 

Spaţiul de muncă: activitatea se desfășoară in birou şi pe teren; 

Programul de lucru: 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână; 

Condiţiile de mediu: condiţii de mediu controlate, activitatea nu se desfăşoară în condiţii 

ambientale deosebite 
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Solicitările postului: postul solicită atât utilizarea intensă a calculatorului cât şi ieşiri pe teren în 

vederea funcţionării eficiente a administraţiei facultăţii. 

Deplasări: în localitate și la sediul central UBB, frecvență scăzută/medie. 

    

Cerinţele postului faţă de titular: 

Educaţie : 

 Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată ( Diplomă de Licență ) 

 Domeniul/Specializarea: științe economice 

Experiența profesională:  

Pentru ocuparea postului este necesară o experienţă de minimum trei ani pe un post în specialitatea 

studiilor. 

Cunoştinţe: 

 Cunoştinţe de management şi legislaţie în vigoare specifică postului; 

 Cunoştinţe privind legislaţia specifică învăţămâmtului superior, 

 Cunoştinţe de operare PC (Word, Excel, Internet) 

 Limbă străină: engleză nivel mediu 

 Cursuri speciale: Nu sunt  necesare. 

 Aptitudini şi  calităţi personale: 

 Aptitudini de comunicare scrisă şi verbală, 

 Abilităţi de lucru în echipă, 

 Capacitatea de a organiza activitatea altora, de a motiva şi influenţa subordonaţii, 

 Aptitudini de soluţionare sau mediere a conflictelor, 

 Preocupare permanentă pentru ridicarea nivelului profesional, 

 Orientare spre nou, 

 Capacitate de analiză şi sinteză, 

 Flexibilitate în abordarea problemelor şi în relaţiile interpersonale, 

 Corectitudine, iniţiativă şi creativitate. 

 Salariul şi condiţiile de promovare 

 Salarizarea se face conform legislaţiei în vigoare. 

 Promovarea într-o funcţie superioară sau trecerea pe o altă funcţie  poate avea loc prin concurs sau   

examen,  în condiţiile legislaţiei în domeniu şi a reglementărilor interne.  

 

 

 

Aprobat, 

Director general administrativ,   Elaborat, 

                   Decan  

Semnătura____________    __________ 

       Semnătura____________ 

 

 

       Luat la cunoştinţă, 

                                                                                    _______________    

       Semnătura____________  

                                                                                         

     Data 


