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DIRECŢIA RESURSE UMANE
SERVICIUL RESURSE UMANE

Nr.7.00/1076/19.04.2022

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea concursurilor de ocupare a
posturilor vacante de execuție din cadrul SRR, aprobat prin Ordin nr. 555/2022 referitor la modificarea
şi completarea OPDG nr 193/2019, Regulamentul privind organizarea concursurilor de ocupare pe
perioadă nedeterminată a posturilor vacante de execuţie din cadrul SRR – republicat,
http://www.srr.ro/regulamentul_organizarea_concursurilor_pe_perioada_nedeterminata-16120, Societatea
Română de Radiodifuziune organizează, pentru Studioul Teritorial Cluj situat în Str.Donath nr.160,
Mun.Cluj-Napoca, jud.Cluj, concurs pentru ocuparea a 2 (două) posturi de operator echipamente
radio.
Atribuțiile generale ale postului de operator echipamente radio se regăsesc în Anexa I, atașată.
Etapele de concurs:,

Etapa I – selecția dosarelor – 09.05.2022, ora 13.00



Etapa a II - a - proba practică – 12.05.2022
Etapa a III - a - interviul – 17.05.2022

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 Studioului Cluj situat în Str.Donath nr.160, Mun.Cluj-Napoca, în perioada
21.04.2022 – 06.05.2022, 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, cu modificările şi completările ulterioare, privind organizarea şi funcţionarea
Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Societăţii Române de Televiziune;
 Funcţionalităţi QSound Soft.
Tematica :
- cunoștinţe teoretice generale: mǎrimi electrice, formate fișiere audio, algoritmi/ parametri de codare,
- echipamente audio specifice activitǎţii: mixere emisie (Studer-Onair-2000m2.html), microfoane, incinte
acustice, playere, codecuri, matrice audio, scheme de distribuţie a semnalelor audio spre emiţǎtori, sisteme
de ceasoficare, sisteme de monitorizare a parametrilor audio, echipamente de rutare și comutare
aplicaţii
software
de
captare,
editare
și
procesare
a
sunetului
SoundForge
(https://www.manualslib.com/products/Sony-Sound-Forge-Pro-10-7089418.html)
aplicaţii
software
specifice
–
Dj
console
Qsound
și
Playlist
Manager
https://www.qsoft.ro/Documentatii/StudioQ%20-%20manual%202017.pdf
- proceduri de asigurare a continuitǎţii emisiei în cazuri de disfuncţionalitate
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, sau îndeplinește condițiile de angajare în muncă pe
teritoriul României, conform legii;
- 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 medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.
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 și, eventual, dobândirea unor specializări, copiile
documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 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 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. 0264.420.030 de luni până joi, între orele 9.00 – 16.00, vineri între orele
9.00 – 14.00.
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ANEXA 1
Atribuții generale ale postului: operator echipamente radio
Poziţia în COR: 352126














Participă direct la serviciul desfăşurat în studioul de emisie;
Asigură întreţinerea echipamentului audio/video din sectorul de activitate;
Execută manevrele necesare pentru: menţinerea modulaţiei în normele tehnice;
asigurarea înregistrărilor audio-video;
Asigură difuzarea emisiunilor conform grilei de program şi a programelor zilnice,
respectând întocmai indicaţiile date de producătorul sau moderatorul / prezentatorul
emisiunii sau redactorul coordonator;
Face verificarea cabinei de emisie şi răspunde de depistarea defecţiunilor existente în
cabină, înainte de a începe emisia;
Ascultă, înainte de difuzare, începutul fiecărei emisiuni înregistrate;
Asigură producţia de emisiuni radiofonice şi/sau video;
Execută toate manevrele necesare pentru buna desfăşurare a emisiunilor înregistrate,
cu crainic şi transmisii interne, execută manevrele de uniri şi separări de staţii, pentru
continuarea normală a emisiei în cazul defecţiunilor;
Este obligat să cunoască protocolul de efectuare a transmisiilor, protocolul de difuzare a
emisiunilor cu crainic şi cu material înregistrat, procedurile de efectuare a manevrelor,
procedurile de remediere în cazul defectării echipamentului de emisie;
Îşi însuşeşte cunoştinţele necesare exploatării echipamentelor audio-video, pe măsura
dotării tehnice puse la dispoziție de departamentul tehnic al SRR;
Poate să-și desfășoare activitatea în toate compartimentele tehnice pentru care a urmat
un program de instruire corespunzător și și-a însușit cunosțiintele necesare ;
Utilizează corect echipamentele de muncă, aparatura și alte mijloace de producţie,
echipamentul individual de lucru și de protecţie acordat și, după utilizare, îl pune la locul
destinat pentru păstrare.

