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                                                                                                                                                    Aprobat,     
Director General Adjunct, 

                                                                                                                               
FIȘĂ POST 

 
 

A. ELEMENTELE DE IDENTIFICARE A POSTULUI: 
 
A.1. Denumire post: Prezentator Social-Media   
A.2. Nivel post: funcție de execuție 
A.3. Vechime în muncă: minimum 3 ani 
A.4. Scopul principal al postului: the Cube este un format de știri bazat pe Social Media, special 
conceput pentru a descoperi, verifica și prezenta informații inedite și relevante, videoclipuri și 
mărturii cheie, este format din jurnaliști cu experiență în social media, în verificarea informației și 
identificarea capcanelor dezinformării 
 
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: cunoștințe avansate de operare pe calculator și 
cunoașterea funcționării aparaturii specifice televiziunii 
B.4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): limba engleză; 
B.5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:  
 
 înțelegere puternică a rolului social media în difuzarea știrilor; 
 capacitatea de a lucra într-un mediu rapid și exigent de știri live; 
 abilități interpersonale puternice; 
 judecată clară, putere de selecție și discernământ în propunerea subiectelor; 
 cunoaștere a evenimentelor curente, a personalităților publice și background de știri 

(familiaritate cu evenimentele importante anterioare); 
 o atenție puternică la detalii și precizie; 
 abilitatea de a avea mai multe sarcini de îndeplinit și de a le prioritiza; 
 capabil să respecte mai multe termene zilnice; 
 abilități excelente de comunicare și conduită profesională, în special în situații de presiune 

ridicată; 
 judecată jurnalistică solidă, experiență pe domeniul politic și abilități de scriere. 

 
B.6. Cerinţe specifice: experiență de minimum 3 ani în televiziune și social media. 
 
 prezentatorul The Cube are o judecată impecabilă și are o înțelegere nativă a platformelor 

sociale; 
 este pasionat să descopere materiale originale în  Social Media și are abilitățile de a le scrie și 

prezenta într-un stil curat și atrăgător; 
 are o înțelegere profundă a platformelor sociale, a felului în care reacționează utilizatorii și a 

obiceiurilor de consum ale utilizatorilor; 
 este permanet la curent cu noile platforme sociale, noi instrumente, noi tehnici de verificare și 

prezentare; 
 are abilități de comunicare și interpersonal; 
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 identifică încercările de dezinformare de pe Social Media; 
 disponibil să învețe elemente editoriale, de editare video și de producție necesare fluxului de 

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

este cazul 

ATRIBUŢII ȘI RESPONSABILITĂȚI POST: 

 este jurnalistul care reprezintă ochii și urechile Social Media în redacția Euronews Romania 
 descoperă, cercetează, verifică și  prezintă, Live sau înregistrat, evenimente și povești, 

informații și video spectaculoase din întreaga lume; 
 verificarea – fact checking – reprezintă pentru el condiția supremă de difuzare a informațiilor 

descoperite și propuse pentru The Cube; 
 completează toate main-stories ale zilei cu reflexia lor în Social Media; 
 lucrează direct cu jurnaliștii News Desk și cu cei din Digital, cu producătorul executiv și 

producătorii de jurnal; 
 scrie și sintetizează informații, completează template-uri grafice și prezintă într-o manieră 

relaxată și directă, pe ambele platforme, online și on air. 
  

 
C. 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. De control: nu este cazul 
D.4. De reprezentare: are relații cu celelalte structuri din cadrul Direcției Euronews România, în 
domeniul de competență. 
D.5. Limite de competență: date de fișa postului. 
D.6. Delegarea de atribuții/competențe: nu este cazul. 
 
Elaborat: 
Direcția Euronews România 
....................................... 
 
 
Luat la cunoştinţă: 
 
....................................... 
data: ............................ 

 


