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Aprobat, 
Director General Adjunct, 

 
 
 

FIȘĂ POST 
 

 
A. ELEMENTELE DE IDENTIFICARE A POSTULUI: 
 
A.1. Denumire post: designer pagini web 

A.2. Nivel post: funcție de execuție 

A.3. Vechime în muncă: - 

A.4. Scopul principal al postului: asigură buna funcționare a website-ului Euronews România, 
incluzand atat partea de Content Management System, cand si partea de front-end. Se ocupă de 
optimizarea site-ului (performanță, dimensiune, indexare, interfață, etc.) și dezvoltă componente 
(module noi), în funcție de solicitările primite.  

B. CERINŢE POST: 
 
B.1. Studii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii superioare absolvite cu diplomă 
de licență. 
 
B.2. Perfecţionări (specializări): - 

B.3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: utilizator fluent al tehnologiei multimedia și 
IT. 

B.4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): fluent limba engleză.  

B.5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:  
 
 capacitate de comunicare și informare corectă, concisă și eficientă; 
 capacitate de sinteză și redare a evenimentelor importante pentru buna funcționare a 

componentelor hardware/software; 
 capacitatea de a asculta cu atenție și răbdare cu partenerii de dialog; 
 demonstrarea unor abilități ferme de luare a deciziilor și de aplicare promptă a deciziilor venite 

din niveluri ierarhic superioare; 
 disponibilitate pentru munca în echipă; 
 operativitate, capacitatea de a respecta termene limită; 
 capacitatea de a selecta informațiile utile, de a relaționa; 
 capacitatea de a integra în practică cunostințele teoretice; 
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 capacitate de organizare, spirit analitic, atenție la detalii; 
 preocupare pentru autoinstruire; 
 abilitatea de a face față situațiilor neașteptate și de presiune; 
 spirit de echipă, disponibilitate, solidaritate; 
 mentalitate analitică și sintetică;  
 capacități organizaționale riguroase;  
 convingere, perseverență și tenacitate. 

 
 
B.6. Cerinţe specifice:  
 
 cunoștințe foarte bune din sectorul webdevelopment, actualizate în mod constant; 
 cunostinte de bază de sisteme de operare Windows și Linux, arhitectură unui site web, 

interacțiunea cu un server; 
 Cunoașterea limbajului de programare JavaScript (framework-urile ReactJS, NextJS), CSS, 

HTML, GraphQL; 
 abilități de lucru specifice domeniului de programare (programe de versionare a codului, 

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

C. ATRIBUŢII ȘI RESPONSABILITĂȚI POST: 
 
 Testează periodic securitatea reţelei şi a siteului în vederea identificării zonelor vulnerabile; 
  Identifică probleme de securitate și recomandă îmbunătățiri; 
 Se documentează permanent prin studiul materialelor ce tratează acest subiect (buletine 

informative, cărţi, reviste, Internet); 
 Construieşte pagini şi aplicaţii WEB/WAP căutând şi selectând tehnologiile adecvate; 
 Elaborează module de cod în limbaje de programare folosind medii de dezvoltare integrate; 
  Configurează aplicaţiile necesare, testează aplicaţiile şi modifică programele; 
 Pregăteşte documentaţia necesară utilizatorilor; 
 Oferă suport utilizatorilor; 
 Intervenția promptă în momentul în care sesizează dificultăți și/sau defecțiuni in utilizarea site-

ului, asigurând suportul de nivel 1; 
 Oferă suport membrilor echipelor tehnice și de producție în timpul transmisiilor live; 
 Înștiințarea imediată a superiorului direct în cazul în care sesizează dificultăți sau defecțiuni in 

utilizarea site-ului. 
 
D. RELAŢII: 
D.1. Ierarhice:  

 subordonat față de: șeful departamentului 
 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. Limite de competență: date de fișa postului 

D.4. Delegarea de atribuții/competențe: se realizează când este necesar 

 
 
 
 
 
 

 
Elaborat: 
Direcția Euronews România 
 
…………………………… 
 
 
 
Luat la cunoştinţă: 
 
....................................... 
data: ............................ 
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