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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: coordonator al fluxului de imagini 
A.2. Nivel post: funcție de execuție. 
A.3. Experiență profesională: minimum 2 ani. 
A.4. Scopul principal al postului: monitorizează fluxul video recepționat în Newsroom în special de la 

agențiile de presă, dar și de la corespondenții Euronews Romania și din orice altă orice sursă aprobată de 
managementul Euronews România și stabilită drept prioritate. Asigură un flux de schimb de imagini 
bidirectional cu staţia-mamă, Euronews şi cu staţiile afiliate, conform procedurilor interne. 

 
B. CERINŢE POST: 

 
B.1. Studii: medii sau 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: 

 
 capacitatea de a lucra într-un mediu rapid și exigent de știri live; 
 judecată clară, putere de selecție și discernământ; 
 atenție puternică la detalii și precizie; 
 abilitatea de a avea mai multe sarcini de îndeplinit și de a le prioritiza; 
 abilități excelente de comunicare și conduită profesională, în special în situații de presiune ridicată; 
 ințelegere puternică a rolului social media în difuzarea știrilor; 
 curios, organizat, harnic și creativ; 
 are un simț pentru selectarea evenimentelor relevante și a personajelor semnificative, care înseamnă ceva 

pentru public; 
 este calm sub presiunea timpului, capabil să facă față proiectelor care implică mai multe echipe; 
 ințelege modul în care funcționează biroul de știri, înțelege care este rezultatul muncii sale și cum 

evoluează un produs jurnalistic difuzat on air și online. 
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B.6. Cerinţe specifice:  
 
 experiență în televiziune, inclusiv monitorizare, de minimum 2 ani; 
 experiență în utilizarea agențiilor video; 
 disponibil să înveţe şi să aplice reguli referitoare la drepturile de difuzare a imaginilor;  
 capacitatea de a înțelege şi respecta regulile licențierii video și foto, a principiilor legale și a drepturilor 

de utilizare; 
 cunoaște evenimentele importante din țară și din străinatate și anunță in timp real apariția unui subiect, 

eveniment sau declarație importantă pe sursele monitorizate (familiaritate cu evenimentele importante 
anterioare); 

 disponibil să învețe elemente editoriale, de editare video și de producție necesare fluxului de lucru; 
 caută știri și abordări personalizate dincolo de sursele evidente, pentru a oferi idei pentru jurnalism 

original din România și din lume. 

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

C. ATRIBUŢII ȘI RESPONSABILITĂȚI POST: 
 

 asigură monitorizarea permanentă a surselor indicate de Chief International Desk, cataloghează/clasifică 
tot ce intră ca imagine de la agențiile de presă și transmite către Chief International Desk, Assignment 
Desk Editor și Executive Producer informații privind conținutul acestor secvențe; 

 transmite informaţii despre reportajele independente din fluxul monitorizat;  

 alertează Chief International Desk, Assignment Desk Editor și Executive Producer de apariția unor 
imagini ieșite din comun pe fluxul de lucru; 

 oferă la cerere și din proprie inițiativă, în orice moment, informații despre produsele video monitorizate, 
precum și time-cod-ul necesar; 

 transmite în timp real către Chief International Desk sau Executive Proder calendarul anunțat de agențiile 
de presă pe fluxul video; 

 verifică în mod constant rețelele de social media pentru identificarea și semnalarea unor imagini care pot 
deveni sursă pentru produse jurnalistice ale Euronews Romania; 

 sintetizează și transmite informaţii text privind produsele monitorizate, la intervale de timp stabilite de 
Chief International Desk; 

 în cazul evenimentelor importante difuzate în exclusivitate de una dintre sursele media, transmite imediat 
arhivei/ingest solicitarea înregistrării programului; 

 asigură un flux de schimb de imagini bidirectional cu staţia-mamă, Euronews şi cu staţiile afiliate, 
conform procedurilor interne; 

 învaţă permanent, cunoaşte şi respectă întocmai regulile cu privire la drepturile de difuzare pe 
platformele Euronews România, Euronews English şi la staţiile afiliate Euronews. 

 
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. 
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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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