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FIȘĂ POST 
 

 
A. ELEMENTELE DE IDENTIFICARE A POSTULUI: 
 
A.1. Denumire post: Administrator Sisteme TV (Media System Administrator) 

A.2. Nivel post: funcție de execuție 

A.3. Vechime în muncă: minimum 3 ani 

A.4. Scopul principal al postului: Asigură buna funcționare a componentelor și sistemelor de 
Broadcast IT (arhiva digitală, achiziții de materiale video file-based, sisteme de transfer si transcoding, 
playout) și remedierea urgentă a defecțiunilor. Asigură suport tehnic utilizatorilor sistemelor pe care le 
administrează.  

B. CERINŢE POST: 
 
B.1. Studii: studii superioare finalizate cu diplomă de licență. 
 
B.2. Perfecţionări (specializări): - 

B.3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: utilizator fluent al tehnologiei multimedia și 
IT. 

B.4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): fluent limba engleză.  

B.5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:  
 
 capacitate de comunicare și informare corectă, concisă și eficientă; 
 capacitate de sinteză și redare a evenimentelor importante pentru buna funcționare a 

componentelor hardware/software; 
 capacitatea de a asculta cu atenție și răbdare cu partenerii de dialog; 
 demonstrarea unor abilități ferme de luare a deciziilor și de aplicare promptă a deciziilor venite 

din niveluri ierarhic superioare; 
 disponibilitate pentru munca în echipă; 
 operativitate, capacitatea de a respecta termene limită; 
 capacitatea de a selecta informațiile utile, de a relaționa; 
 capacitatea de a integra în practică cunostințele teoretice; 
 capacitate de organizare, spirit analitic, atenție la detalii; 
 preocupare pentru autoinstruire; 
 abilitatea de a face față situațiilor neașteptate și de presiune; 
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 spirit de echipă, disponibilitate, solidaritate; 
 mentalitate analitică și sintetică;  
 capacități organizaționale riguroase;  
 convingere, perseverență și tenacitate. 

 
 
B.6. Cerinţe specifice: experiență profesională de minimum 3 ani în domeniul televiziune. 
 
 
 cunoștințe foarte bune din sectorul multimedia, actualizate în mod constant; 
 cunoștințe bune din sectorul IT: cunostințe de arhitectură rețea și streaming video;  
 cunostinte de bază de sisteme de operare Linux, creare scripturi, softuri automatizare procese, 

baze de date (Oracle, MS SQL etc.), video encoding, video streaming, Autocad sau echivalent 
etc. 

 cunoștințe despre protocoale de encodare video, despre soft-uri de control al calității fișierelor 
audio-video; 

 cunoștințe de programare; 
 abilități de lucru cu echipamente specifice domeniului televiziune; 
 cunoștințe solide despre gestionarea metodelor și gestionarea proiectelor.  

 
 
B.7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): nu 

C. ATRIBUŢII ȘI RESPONSABILITĂȚI POST: 
 

 Însușirea modului de utilizare corectă și eficientă a echipamentelor aflate în administrare; 
 Administrează sistemele  media și de emisie bazate pe infrastructuă de IT incluzând: 

managementul activelor de media (MAM), sistemul de știri (NRCS), servere de playout, sisteme 
automate, arhivă digitală, aplicații software pentru monitorizarea și controlarea echipamentelor 
de emisie (matrice, mixere de emisie etc.); 

 Administrează întregul flux de fișiere video dintre sistemele de televiziune (arhivă digitală, 
sistem de știri, playout din Controlul General de Emisie (MCR) și Regia de Emisie, site-uri, 
sisteme de editare etc.); 

 Intervenția promptă în momentul în care sesizează dificultăți și/sau defecțiuni in utilizarea 
echipamentelor asigurând suportul de nivel 1; 

 Oferă suport membrilor echipelor tehnice și de producție in timpul transmisiilor live; 
 Înștiințarea imediată a superiorului direct (Coordonatorul Sisteme IT) în cazul în care sesizează 

dificultăți sau defecțiuni in utilizarea echipamentelor; 
 Monitorizarea echipamentelor și desfășurarea activităților specifice de verificare în vederea 

prevenirii defecțiunilor de funcționare; 
 Sesizarea altor circumstanțe ce ar putea creea probleme în finalizarea în timp util a sarcinilor și 

aducerea lor la cunoștința persoanelor implicate; 
 Realizarea și menținerea la zi a documentațiilor, schemelor și planurilor de instalare și 

configurare pentru echipamentele și sistemele pe care le administrează; 
 Instruirea utilizatorilor în scopul folosirii eficiente a sistemelor, asigurarea suportului tehnic în 

atingerea obiectivelor pe care utilizatorii le propun; 
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 Colaborarea cu alte departamente tehnice în vederea integrării sistemelor administrate cu alte 
sisteme tehnice; 

 Propune spre aprobare soluții tehnice pentru eficientizarea activității și îmbunătățirea 
performanțelor sistemelor. Propune spre aprobare perioade de mentenanță în timpul cărora 
sistemele nu vor fi funcționale. 

D. RELAŢII: 
D.1. Ierarhice:  

 subordonat față de: șeful departamentului 
 superior pentru: (nu este cazul) 

 
D.2. Funcţionale: are relații cu toate structurile Direcției Euronews România, în domeniul de 
competență și administrative cu alte structuri UPB 

D.3. Limite de competență: date de fișa postului 

D.4. Delegarea de atribuții/competențe: se realizează când este necesar 

 
 
 
Elaborat: 
Direcția Euronews România 
 
…………………………… 
 
 
 
Luat la cunoştinţă: 
 
....................................... 
data: ............................ 
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