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FIȘĂ POST 
 

 
A. ELEMENTELE DE IDENTIFICARE A POSTULUI: 
 
A.1. Denumire post: editor voce (voice over). 
A.2. Nivel post: funcție de execuție. 
A.3. Scopul principal al postului: lecturează știri, emisiuni și materiale de promovare, respectând parametrii 
de calitate ai Euronews România. 
 
 
B. CERINŢE POST: 
 
B.1. Studii: studii superioare finalizate cu diploma 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 nivel mediu 
B.5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:  
 
 spirit creativ, capabil să lucreze sub presiunea timpului; 
 bun comunicator, capabil să folosească un limbaj de specialitate, corect din punct de vedere 

grammatical. 
 
B.6. Cerinţe specifice: minimum 2 ani de experiență de lucru în televiziune. 
 
 cunoștințe extinse de lucru în programe de editare audio; 
 respectă programul de lucru si regulamentul intern de funcționare; 
 program de lucru flexibil, în ture. 

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

C. ATRIBUŢII ȘI RESPONSABILITĂȚI POST: 
 

 lecturează știri și materiale de promovare, respectând parametrii de calitate ai Euronews România; 
 editeaza fișierele audio conform scripturilor; 
 menține în permanență un nivel ridicat în ceea ce privește calitatea dicției și a frazării; 
 colaborează cu producătorii Euronews România în privința textelor pe care trebuie sa le citească. 

 
D. RELAŢII: 

http://www.upb.ro/
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D.1. Ierarhice:  
 subordonat față de: șeful de departament 
 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 
Departament Producție Știri 
Șef Producție Știri 
 
 
 
 
Luat la cunoştinţă: 
 
....................................... 
data: ............................ 

 


