
 

 

 Editura Didactică şi Pedagogică S.A. activează sub egida Ministerului Educaţiei și 

Cercetării. Cu o tradiţie de aproape șapte decenii, această entitate continuă să făurească educație. 

 În plus, suntem în căutarea unui coleg : Redactor, dornic să ne împărtășească din 

experiența sa. 

 

Redactor – cod C.O.R. - 264211 

Candidatul ideal 

- este cetățean român și are domiciliul în România; 

- este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; 

- studii superioare; 

- experiență de minimum 5 ani în domeniu; 

- avantaj – reprezintă experiență în domeniul științelor (matematică, fizică, chimie); 

- excelente abilități de comunicare și organizare, nivel înalt de implicare și responsabilitate, 

abilități specifice, atenție la detalii; 

 

Descrierea jobului 

 este obligat să se documenteze permanent în vederea ridicării nivelului său profesional; 

 după acceptarea lucrării, efectuează lectura de redactare în cadrul căreia definitivează 

manuscrisul, lucrând direct cu autorii;  

 în legătură cu operațiile de finisare ale manuscriselor are următoarele sarcini:  

a) verifică dacă titlurile și subtitlurile cuprinsului corespund cu cele din text;  

b) corectează greșelile de ortografie și punctuație, conform regulilor gramaticale, iar în cazuri 

discutabile, conform instrucțiunilor sau convențiilor adoptate în editură;  

c) corectează literele și semnele scrise neclar (ilizibile);  

d) asigură unitatea prescurtărilor convenționale;  

e) verifică dacă trimiterile la paragrafe, tabele, figuri, note bibliografice etc. sunt corecte;  

f) verifică claritatea și modul cum sunt construite tabelele;  

g) urmăreşte scrierea corectă a tuturor elementelor din formule, a tuturor semnelor 

matematice și chimice, a literelor și a semnelor asemănătoare, care se pot confunda;  

h) verifică succesiunea alfabetică la indexuri și la dicționare;  

i) verifică concordanța dintre reperele (cifre sau litere) trecute pe figuri și explicația lor din 

text;  

j) după citirea manuscrisului, verifică titlurile din text cu titlurile din cuprins, le completează pe 

cele omise, controlează încă o dată numerotarea figurilor, tabelelor etc.;  

k) dă diferite indicații pentru culegere cu ajutorul semnelor convenționale; verifică calitatea 

culegerii, tehnoredactării și corecturilor, executate de serviciul tehnoredactare-grafică sau 

autori;  

 reformulează unele pasaje din text, astfel încât topica frazelor să contribuie la claritate şi eleganţa 

expunerii, dar fără a altera sensul dorit de autor; 

 identifică şi semnalează contradicţiile în prezentarea de către autor a unor noţiuni, idei, fapte; 

. 

              

 

 

 

 



 ***** 

Concursul se va desfășura la sediul  Editurii Didactice și Pedagogice, str. Spiru Haret nr. 10-12, 

sectorul 1, și se va organiza conform următorului calendar: 

1. 12.10.2021, data-limită pentru depunerea CV-ului; 

2. 14.10.2021, ora 14:00, afișare selecție CV-uri; 

3. 18.10.2021, ora 10:00, proba practică; 

4. 20.10.2021, ora 14:00, afișare rezultate; 

5. 22.10.2021, ora 10:00, data-limită pentru depunerea contestații; 

6. 26.10.2021, ora 14:00, afișare rezultate contestații; 

7. 27.10.2021, ora 10:00, afișare rezultate finale. 

             Așteptăm cu interes să ne transmiteți Curriculum Vitae la sediul Editurii din București,  

Str. Spiru Haret nr. 10-12, Sector 1 sau prin e-mail la adresa:  office2@edituradp.ro. 
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