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A N U N Ț 

 
 

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea concursurilor de ocupare a                       
posturilor vacante de execuție din cadrul SRR, aprobat prin OPDG nr.193/22.02.2019, 
htpp://www.srr.ro/regulament - 15149, Societatea Română de Radiodifuziune organizează, la                          
sediul său din strada General Berthelot nr.60 - 64, concurs pentru ocuparea a 3 (trei) posturi de                      
redactor pentru Studioul Teritorial București.  
 
Atribuțiile generale ale postului de redactor se regăsesc în Anexa I, atașată. 
 
Etapele de concurs: 

 Etapa I – selecția dosarelor – 04.05.2022, ora 12.00 
 
Probă suplimentară (eliminatorie): tehnica rostirii la microfon se va desfășura în data de 09.05.2022. 
Candidații: 

 vor depune la înscrierea la concurs o înregistrare cu textele prezentate în Anexa II, atașată;  
înregistrarea poate fi depusă fizic (pe CD sau stick USB) sau se poate trimite pe mail la adresa 
bucurestifm@radioromania.ro; 

 vor completa o declarație pe propria raspundere din care să reiasă că vocea aparține candidatului. 
 

Se pot prezenta la următoarea etapă a concursului numai candidații declarați admiși la proba suplimentară. 
 

 Etapa a II - a  - proba scrisă – 10.05.2022 (conform bibliografiei); 

 Etapa a III - a – interviul – 13.05.2022 
 

Se pot prezenta la următoarea etapă a concursului numai candidații admiși la etapa precedentă. 
 
Înscrierea candidaților, respectiv depunerea dosarului de concurs și susținerea probelor                                   
se  vor face  la sediul societății, în perioada 18.04.2022 – 03.05.2022, în zilele lucrătoare, astfel: 

- de luni până joi între orele 9.00 – 16.00; 
- vineri între orele 9.00 – 14.00. 

În zilele de 22 și 25 aprilie nu se fac înscrieri. 
 
Bibliografie: 
• Legea nr.41/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
• Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare;  
• Decizia CNA nr. 220/24.02.2011 privind Codul de reglementare a conținutului  audiovizual;  
• Manual de jurnalism, tehnici fundamentale de redactare - vol. I şi II  (coord.Mihai Coman. Editura Polirom, 
2001); 
• Radioul public regional (Mircea Pospai & Gheorghe Verman, Editura Univeristății ”Lucian Blaga”, 2002). 

  
Tematicǎ:  

1. Conceperea și modul de realizare a unei emisiuni de 1 oră la radioul local București FM. Alegerea 
temelor pentru program, concepția programului, conceperea unui desfășurător cadru, promovarea 
programului on-air și on-line; 

2. Interviu și tehnici de interviu; 
3. Știrea de radio, redactare și paginarea unui buletin de știri la radioul local. 

 
I. Condiții de participare la concurs: pentru a putea participa la concurs candidații trebuie să îndeplinească 

cumulativ următoarele condiții: 
 
 
 



 
 I.1 Condiții generale de participare la concurs: 
- să aibă cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând 
Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

 - să cunoască limba română, scris și vorbit; 
 - să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
 - să aibă capacitate de exercițiu deplină; 

- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza   
adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 
- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a 
unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; 
- să nu se afle într-o situație de incompatibilitate cu funcția pentru care candidează, în conformitate cu 
prevederile Legii nr.41/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după caz. 
 
I.2 Condiții specifice de participare la concurs: 
Natura și nivelul studiilor: studii universitare (superioare), fie absolvite în condițiile legii cu examen de 
licență sau de diplomă, după caz, fie absolvite cu diplomă de absolvire sau de licență a absolvenților 
învățământului superior de lungă durată. 
 
II. Documentele necesare înscrierii la concurs: 
 
Dosarul de concurs: 

 cererea de înscriere la concurs, pusă la dispoziție de către secretariatul comisiei de concurs; 

 copia actului de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

 copie după documentul care atestă schimbarea numelui, în condițiile în care numele din documentele 
necesare înscrierii nu coincide cu cel din actul de identitate; 

 copiile documentelor care atestă nivelul studiilor; 

 cazier judiciar valabil la data susținerii etapelor de concurs; 

 adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie 
al candidatului sau de unitățile sanitare abilitate; 

 curriculum vitae european, conform Hotărârii Guvernului nr.1021/2004; 

 acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 

 declarație pe propria răspundere că nu se află într-o stare de incompatibilitate cu funcția pentru care 
candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr.41/1994, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, după caz. 
 
Copiile după actele din dosarul de concurs se vor prezenta însoțite de documentele originale, care 
se vor certifica pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs. 
 
Pentru cetățenii români care au efectuat studiile superioare/universitare în străinătate, precum și pentru 
cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, care au efectuat studiile în țara de 
proveniență, este necesară echivalarea/recunoașterea, potrivit legii, a diplomelor de studii precizate în 
condițiile specifice de participare la concurs. 
Totodată, în condițiile în care documentele din dosarul de concurs sunt eliberate de către alte organisme 
decât cele de pe teritoriul României, acestea vor fi traduse și legalizate. 
 
Candidații pot obține informații suplimentare privind dosarul de concurs de la secretariatul comisiei de concurs, 

în zilele lucrătoare, la telefon nr. 021.3031394 de luni până joi, între orele 9.00 – 16.00, vineri între orele               
9.00 – 14.00. 

 

                   
DIRECTOR 
Eduard Traian Nicolau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa I 

 

Atribuții generale ale postului: Redactor  

Poziţia în COR: 264211 

 

 

 urmăreşte şi răspunde de asigurarea unei calităţi superioare a producţiei editoriale, 
creşterea competitivităţii publicistice; 

 asigură şi urmăreşte realizarea obiectivelor tematice generale şi de actualitate, în domeniul 
emisiunilor specializate şi  creează condiţii adecvate pentru realizarea acestora;  

 are obligaţia să aiba legături permanente cu persoanele abilitate din domeniile alocate, pe 
baza competenţelor dovedite; 

 poate concepe, propune şi prezintă pe post, în direct sau înregistrat, rubrici şi emisiuni 
radiofonice, conform grilei de programe aprobate; 

 răspunde de buna desfăşurare a emisiunii şi de respectarea spaţiului de emisie alocat, 
precum şi de interacţiunea cu spaţiile de emisie limitrofe din cadrul grilei de programe a 
postului;  

 realizează şi răspunde de selecţia valorică a materialelor jurnalistice pe care le include în 
sumarele emisiunilor; 

 răspunde de realizarea emisiunilor încredinţate;  

 stabileşte sumarele, desfăşurătoarele şi invitaţii emisiunii;  

 asigură promovarea emisiunilor realizate în cadrul programului general al postului şi în 
exterior; 

 verifică informaţiile şi răspunde pentru corectitudinea materialelor difuzate pe post; 

 asigură şi răspunde de pregătirea tehnică (fonotecare, editare) pentru difuzarea în emisie a 
materialelor publicistice realizate, pe toate suporturile pe care se difuzează produsele 
postului (on air, online şi pe retelele de socializare); 

 dispune şi asigură alimentarea cu producţia editorială de ştiri difuzate on air pe platformele 
online; 

 poate realiza analize/sinteze, la solicitarea Managerului Studioului Teritorial; 

 asigură şi urmăreşte realizarea obiectivelor tematice generale şi de actualitate ale 
studioului în domeniul editorial. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa II 

 

Textele pentru proba suplimentară 

- tehnica rostirii la microfon -  

 

 
1. Chestiunea neutralităţii Ucrainei, unul dintre punctele centrale ale negocierilor cu Rusia 

pentru a pune capăt războiului declanşat în urma invaziei ruse, este ''studiată în 
profunzime'', a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu acordat 
duminică unor mass-media ruse independente. 
El a mentionat  printre altele că doreşte să coopteze şi ţările vecine, inclusiv România, într-
un acord cu Rusia privind protejarea limbilor minorităţilor. 
Zelenski a susţinut că Rusia trebuie mai întâi să-şi retragă trupele din Ucraina înainte ca 
aceasta să semneze orice document asupra neaderării la NATO şi asupra garanţiilor de 
securitate. ''Avem nevoie de un acord cu preşedintele Putin. Garanţii nu vor semna nimic 
dacă sunt trupe'' ruse în Ucraina, a spus el. Cât despre cererea Rusiei ca Ucraina să 
recunoască peninsula Crimeea ca parte a Rusiei şi independenţa republicilor 
autoproclamate Doneţk şi Lugansk, Zelenski a spus că această chestiune ''trebuie abordată 
şi soluţionată''. 
În ce priveşte ''denazificarea'' şi ''demilitarizarea'' Ucrainei, alte solicitări ale Rusiei, Zelenski 
a spus că refuză orice discuţie în aceşti termeni.  
Rusia cere în principal stabilirea unui statut de neutralitate pentru Ucraina, ''demilitarizarea'' 
şi ''denazificarea'' acesteia (o referire la unităţile de extremă dreaptă integrate în armata 
ucraineană, precum batalionul Azov), un statut oficial pentru limba rusă, recunoaşterea 
suveranităţii Rusiei asupra Crimeii anexate şi dreptul la autodeterminare al provinciilor 
separatiste proruse din Donbas. 
Ucraina a manifestat până în prezent o disponibilitate de compromis în privinţa unui statut 
de neutralitate, cu garanţii de securitate solide din partea Occidentului, nu însă şi în privinţa 
integrităţii sale teritoriale. 

 
 

2. Max Verstappen a câştigat Marele Premiu al Arabiei Saudite 
Olandezul Max Verstappen (Red Bull) a câştigat Marele Premiu al Arabiei Saudite, a doua 
etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, care a avut loc duminică la Jeddah, el fiind 
urmat pe podium de monegascul Charles Leclerc şi spaniolul Carlos Sainz Jr, ambii de la 
Ferrari. 
Max Verstappen, campionul mondial en titre, a fost cronometrat în 1 h 24 min 19 sec, 
devansandu-l pe  Charles Leclerc, care se impusese în MP al Bahrainului, primul din acest 
sezon. Spaniolul Carlos Sainz Jr  este la al doilea podium din acest sezon şi al optulea de 
când aleargă în Formula 1. 
Mexicanul Sergio Perez (Red Bull), plecat din pole position pentru prima oară în cariera sa, 
a ocupat locul 4.Pe locul 5 a fost britanicul George Russell (Mercedes), iar pe 6, francezul 
Esteban Ocon (Alpine) 
Britanicul Lewis Hamilton (Mercedes), vicecampionul din sezonul trecut, de şapte ori 
campion mondial, s-a clasat pe locul 10, după ce a plecat doar de pe poziţia a 15-a grilei de 
start. 
Spaniolul Fernando Alonso (Alpine), dublu campion mondial, a abandonat din cauza unei 
probleme la motor, cu 14 tururi înainte de final. 

 

 
 

 
 

 


