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Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor 

Titlu proiect: SafeConsume: Safer food through changed 
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Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează concurs  

pentru ocuparea următorului post temporar vacant 

 

 

1. Denumirea postului: Comentator publicist Cod COR 264201 

 2. Durata: determinată, de la data de 17/12/2019 până la data de 30/04/2021 

3. Norma de lucru: normă parţială – max. 5 ore / saptămână 

4. Cerinţele postului: 

Studii: superioare de licență într-una din specializările: jurnalism, limbă și literatură română, limbă și 

literatură engleză-franceză; studii de master în specializarea cultura și limbajul organizațiilor 

europene. 

Vechime în muncă: min. 1 an 

Experienţă în mediu de lucru internațional 

Experiență traducător 

Competenţe:  

− Capacitatea de a comunica în limba engleză rezultate științifice pentru diferite audiențe. 

− Comunicaţii şi media: Cunoştinţe legate de producţia media, tehnici şi metode de comunicare şi 

diseminare. Aceasta include metode alternative de informare și diseminare prin intermediul 

mediilor scrise, verbale şi vizuale, inclusiv medii de socializare. 

− Operare Word. 

− Operare Corel 

− Operare sistem de teleconferință (Skype, Zoom, sau Go2meeting) 

− Cunoaşterea unei limbi străine: Engleza nivel avansat. Cunoştinţe privind structura şi conţinutul 

limbii engleze, inclusiv a înţelesului şi ortografiei cuvintelor, regulilor de compoziţie şi a 

gramaticii. 

 

5. Descrierea postului: 

Activităţi: Realizarea de ştiri pe baza rezultatelor proiectului SafeConsume şi comunicarea lor prin 

intermediul mass-mediei şi a mediilor de socializare.   

6. Conţinutul dosarului de candidatură: 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine 

următoarele documente: 

a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare; 

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 



c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale 

postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

d. adeverinţă care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

Candidații care nu au relații contractuale curente cu UDJG și care sunt selectați în urma procesului 

de evaluare, la semnarea contractului de muncă vor completa dosarul de candidatură cu: 

e. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

f. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile 

sanitare abilitate; 

g. curriculum vitae; 

h. portofoliu activitate în domeniul vizat al postului. 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în 

cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de 

concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a 

concursului. 

 

7. Probe de concurs: 

a) evaluarea dosarului de concurs 

b) probă practică (vezi tematica) 

 

8. Calendarul concursului: 

 

27/11/2019 Publicarea anunțului  

28/11.2019-09.12.2019 Depunerea dosarelor de concurs ale 

candidaților  

10.12.2019 

12:00 

Evaluarea dosarelor de concurs.  

Afișarea rezultatelor evaluării 

11.12.2019, 12:00 Depunerea contestațiilor referitoare la 

rezultatul evaluării 

11.12.2019, 16:00 Afișarea rezultatelor contestațiilor referitoare la 

evaluarea dosarelor de concurs 

12.12.2019, 9:00-14:00 Susținerea probei practice. 

12.12.2019, 15:00 Afișarea rezultatelor la proba pratică 

Afișarea rezultatelor finale ale concursului 

 

9. Depunerea dosarului de concurs 

Facultate/Departament/Serviciu Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor - Secretariat 

Adresa Str. Domnească 111, corp F, camera F102, 

Galaţi, Romania 

 

10. Desfăşurarea concursului:  

Facultate/Departament/Serviciu Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor 

Adresa Str. Domnească 111, Galati, Romania 



Corp/etaj/sala Corp E, etaj 3, camera E 308 

 

Persoana de contact pentru informații suplimentare:  

Anca Ioana Nicolau, Str. Domnească nr 111, Corp E, etaj 3, E307, Galaţi, Romania, tel. Int 8369 

e-mail: anca.nicolau@ugal.ro 

 

11. TEMATICĂ PROBĂ PRACTICĂ CONCURS      

 

- realizarea unei știri în limba engleză, din tematica proiectului (siguranța alimentară). A se consulta 

site-ul proiectului: safeconsume.eu 

- realizarea unui afiș cu text în limba engleză 

 

Director proiect 

Prof. dr. ing. Anca Nicolau 

 


