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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: dezvoltator web și aplicații (web developer) 
A.2. Nivel post: funcție de execuție. 
A.3. Experiență profesională: minimum 2 ani. 
A.4. Scopul principal al postului: dezvoltarea și mentenanța site-ului/site-urilor și aplicațiilor din 

portofoliul Euronews România.   
 
 

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-ul React.js; 
B.4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): limba engleză nivel avansat 
B.5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: 

 
 persoana rapidă și abilă, care cunoaște programare și design; 
 gândire analitică, abilități excelente de comunicare și de lucru în echipă; 
 excelent organizator și planificator al propriei activități, bazat pe un raționament logic și orientat 

către găsirea de soluții concrete. 
  

B.6. Cerinţe specifice:  
 

 minimum 2 ani experiență ca Software Engineer – dovedită cu portofoliu de proiecte sau 
produse;  

 experiență în utilizarea API; 
 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; 
 experiență în folosirea platformelor de versionare a codului (cum ar fi Git). 

 

B.7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): nu este 
cazul 
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C. ATRIBUŢII ȘI RESPONSABILITĂȚI POST: 
 

- Lucrează la dezvoltarea site-urilor din portofoliul Euronews România; 
- Colaborează cu designerii și colegii programatori; 
- Colaborează cu celelalte echipe Euronews România în vederea obținerii unui 

produs premium, în condițiile agreate; 
- Asigură mentenanța site-ului /site-urilor, oferă suport tehnic; 
- Testează soluțiile propuse și implementate; 
- Propune planul de acțiune pentru situațiile nedorite în care site-ul sau aplicațiile 

au probleme de funcționare; 
- Caută în permanență să îmbunătățească infrastructura tehnică existentă, studiind 

piața, identificând nevoi și propunând soluții.  
 

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. 

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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