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MINISTERUL EDUCAŢIEI 
Universitatea POLITEHNICA din București 

DIRECȚIA EURONEWS ROMÂNIA 
 

 
Aprobat, 

Director General Adjunct 
 
 
 

FIȘĂ POST 
 
 

A. ELEMENTELE DE IDENTIFICARE A POSTULUI: 
 

A.1. Denumire post: manager de produs web & app (web& app product owner) 
A.2. Nivel post: funcție de executie. 
A.3. Experiență profesională: minimum 3 ani. 
A.4. Scopul principal al postului: îmbunătățirea continuă a experienței utilizatorului. Totodată, 

contribuie la dezvoltarea audienței/traficului pe site, îmbunătățirea produselor de pe platformele 
digitale Euronews România și creșterea veniturilor.  

 
 

B. CERINŢE POST: 
 

B.1. Studii: superioare finalizate cu diplomă de licență 
B.2. Perfecţionări (specializări): - 
B.3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: cunoștințe aprofundate ale limbajului de 

programare Javascript, experiență de lucru cu framework-urile React.js, React Native și Next.js; 
B.4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): limba engleză nivel avansat 
B.5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: 

 
 simț estetic ridicat, cunoaște principii de design și de îmbunătățirea experienței de utilizare a 

unui produs (UI & UX); 
 leadership; 
 foarte atent/ă la detalii; 
 fire analitică, abilități de negociere și de lucru cu datele; 
 capabil/ă să identifice și să ofere soluții pentru probleme complexe, luând în considerare un 

cumul de factori tehnici / de business/de natură umană; 
 este multitasking și știe să prioritizeze produsele.  

 
B.6. Cerinţe specifice:  

 
 minimum 3 ani experiență în rol similar sau instituție similara;  
 experiență în dezvoltarea de API (GraphQL reprezintă un plus); 
 experiență în dezvoltarea aplicațiilor mobile folosind React Native; 
 experiență de lucru cu mecanismele moderne de autorizare, precum JSON Web Token; 
 experiență de lucru cu instrumente specifice front-end, precum Babel, Webpack, NMP etc; 
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 experiență în folosirea platformelor de versionare a codului (cum ar fi Git); 
 experiență în modul de lucru Agile. 

 

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

cazul. 

 
C. ATRIBUŢII ȘI RESPONSABILITĂȚI POST: 

 
 implementează și coordonează procesul de dezvoltare de produs, în urma cerințelor agreate cu 

managementul editorial și tehnic Euronews România; 
 pe baza datelor, elaborează strategia și calendarul de execuție a proiectelor; 
 asigură suportul funcțional pentru echipa tehnică pe care o coordonează și urmărește 

implementarea elementelor menite să îmbunătățească experiența utilizatorilor, în conformitate 
cu fluxul de lucru stabilit; 

 in urma direcțiilor agreate cu managementul editorial, analizează și identifică nevoile produsului 
și ale utilizatorilor, se asigură că toate elementele sunt acoperite și dezvoltă, alături de echipa sa, 
respectivele proiecte; 

 pe baza datelor, propune noi caracteristici/îmbunătățiri pentru produsele Euronews România; 
 observă și analizează în permanență piața; este la curent cu noi tehnologii/soluții inovatoare, pe 

care le propune ori de câte ori consideră. 

 
D. RELAŢII: 

 
D.1. Ierarhice:  

 subordonat față de seful ierarhic superior.  
 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. Lucrează în strânsă colaborare cu echipele tehnice și interne (editorial, 
marketing, vânzări). 

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: ............................ 
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