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I. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A POSTULUI 

  

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

Compartimentul: SERVICIUL BIBLIOTECĂ ŞI EDITURĂ – Biroul editorial, 

multiplicare şi copyright                

Titularul postului:  

Denumirea postului: Tehnoredactor 

Gradul profesional al 

ocupantului postului 

Tehnoredactor IS 

Nivelul postului: De execuţie 

 

 

 

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 editură – alte servicii, editură – facultăţi, autori etc.) 

organizează şi menţine ordinea în utilizarea documentelor corespunzătoare 

postului ocupat 

c) costurile 

- încadrarea în sumele alocate pentru activitatea editurii 

- eliminarea costurilor suplimentare prin aplicarea de soluții optime de 

realizare a lucrărilor 

- 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 

- realizarea și predarea la timp a tuturor actelor, documentelor și materialelor 

  necesare desfășurării activității editurii şi a lucrărilor care îi sunt repartizate 

- respectarea programului 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, creativ, capabil de efort, conciliant, 

amabil, deschis sugestiilor venite din partea persoanelor cu care colaborează, 

să-şi ofere serviciile ori de câte ori nevoile postului o impun. 

 

III. DESCRIEREA POSTULUI 

 

1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului: 

    - studii superioare de masterat - Filologie (limbi străine, traducere) 

________________________________________________________________________________ 

2. Experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului  :  

    - cunoștințe de utilizare a calculatorului (Microsoft Office şi/sau QuarkXPress; InDesign, Corel, 

Photoshop, Illustrator),  

    - cunoștințe lingvistice. 

 

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; cadre didactie; cercetători;  persoane externe 

sferei universităţii, cu care relaționează prin natura activităților specifice postului.  

    Alte criterii  ___________________________________________________________________ 

 

 

IV. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR CORESPUNZĂTOARE POSTULUI 

 

- tehnoredactează manuscrisele propuse pentru tipărire, primite de secretarul de redacţie al editurii de la 

autori; 

- corectează manuscrisele ce urmează a fi tipărite, din punct de vedere gramatical, ortografic şi 

stilistic; 

- realizează sau modifică, după caz, concepţia grafică pentru ilustraţii, coperţi şi materiale 

promoţionale, cu acceptul autorilor/editorilor; 

-  pregăteşte echipamentele şi  materialele necesare pentru multiplicarea lucrărilor; 

- prelucrează documentele „bune de tipar” primite de la secretarul de redacţie al editurii sau de la șeful 

biroului şi realizează tipărirea acestora cu echipementele din dotare; 

-  realizează cataloagele editurii; 

- operează în bazele de date ale editurii şi actualizează informaţiile pe site-ul  acesteia (cataloage, 

norme de tehnoredactare, noutăţi editoriale etc.); 

- verifică echipamentele din dotare pentru menţinerea acestora în bună stare de funcţionare; anunță 

eventualele defecțiuni și/sau necesarul de material; 

- 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; 

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



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

metadatelor asociate); 

- participă la diferite manifestări culturale/editoriale (târguri de carte, expoziții, simpozioane etc.). 

- răspunde solicitărilor venite din partea șefului de serviciu, a şefului 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 

 

 

 

 

                                  ȘEF SERVICIU  

         BIBLIOTECĂ ȘI EDITURA UNIVERSITĂȚII, 

                Mioara VONCILĂ 

 

 

 

 

Am luat la cunoştinţă 

(Numele şi prenumele în clar ale ocupantului postului/semnătura) 

 

………………………………………… 
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