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FIȘĂ POST 

 

 

A. ELEMENTELE DE IDENTIFICARE A POSTULUI: 

 

A.1. Denumire post: editor video. 

A.2. Nivel post: funcție de execuție. 

A.3. Experiență în muncă: 2 ani 

A.4. Scopul principal al postului: va realiza montaje de știri, reportaje și emisiuni pentru postul de 

televiziune Euronews România, pentru fluxul de știri al site-ului www.euronews.ro și produsele 

digitale ale Euronews România 

 

B. CERINŢE POST: 

 

B.1. Studii: studii medii/studii superioare finalizate cu diploma de licență 

B.2. Perfecţionări (specializări): - 

B.3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: cunoștințe extinse de lucru în Adobe 

Premiere Pro și Adobe After Effects.  

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 rapid și corect sub presiunea timpului. 

 

B.6. Cerinţe specifice: minimum 3 ani de experiență în editare video pentru programe de știri sau 

produse digitale (video pentru YouTube sau social media) 

 

➢ cunoașterea altor programe de editare video; 

➢ cunoașterea formatelor de export pentru zona TV și digitală. 

 

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

este cazul 

B.8.  Etică și integritate profesională ireproșabile 

 

http://www.upb.ro/
http://www.euronews.ro/
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C. ATRIBUŢII ȘI RESPONSABILITĂȚI POST: 

 

➢ montează știri, emisiuni, conținut de social media și alte producții ce vor fi difuzate pe TV și 

online pe platformele Euronews România. 

➢ asigură calitatea semnalului audio-video pentru materialele editate și informează 

coordonatorul direct în cazul neconcordanțelor, defecțiunilor sau atunci când materialul brut 

are calitatea necorespunzătoare a imaginii și/sau sunetului. 

➢ editează generice, titrează materiale video, caută soluții pentru asigurarea calității artistice a 

montajului. 

➢ propune și realizează soluții grafice care să aducă plus valoare materialelor Euronews 

Romania. 

 

D. RELAŢII: 

 

D.1. Ierarhice:  

➢ subordonat față de: șefului 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 
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Luat la cunoştinţă: 

 

....................................... 

data: ............................ 

 


