
 

Șef/șefă al Serviciului comunicare și relații 
internaționale 

 
 
IP Compania „Teleradio-Moldova” anunță concurs de angajare pentru suplinirea funcției de 

Șef/șefă al Serviciului comunicare și relații internaționale.  
 

Responsabilități: 

1. Promovează și îmbunătățește imaginea și profilul companiei; 
2. Promovează activitatea conducerii TRM; 
3. Oferă suport pentru activitățile de planificare și organizare a evenimentelor de presă; 
4. Planifică și dezvoltă transmiterea de informații destinate publicului; 
5. Asigură și coordonează relația cu societățile de radioteleviziune străine și cu alte instituții 

internaționale în domeniul mass-media; 
6. Participă la dezvoltarea și implementarea Strategiei de Comunicare a Companiei; 
7. Organizează conferințe de presă ,briefing-uri și pregătește discursuri; 
8. Pregătește acorduri internaționale de colaborare a Companiei cu radiodifuzorii de peste 

hotare și supravegherea realizării lor; 
9. Elaborează rapoarte cu privire la comunicarea și vizibilitatea conducerii Companiei; 
10.  Monitorizează reflectarea în presă a Companiei; 

 

Cerințe: 

1. Studii superioare domeniul relațiilor internaționale, management sau în alte domenii 
relevante 

2. Experiență în domeniu de cel puțin 3 ani; 
3. Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat; 
4. Abilități de scriere și redactare a materialelor 
5. Abilități excelente de comunicare, gândire strategică, spirit de inițiativă, creativitate și 

cooperare în echipă. 

Dosarul de aplicare: 

1. CV-ul (+ foto); 
2. Diplomă de studii superioare (copia); 
3. Buletin de identitate (copia). 
4. Formularul de participare la concurs. 

 

 Candidații pot să depună personal sau prin intermediul poștei electronice dosarul pentru 
concurs. Copiile actelor se prezintă împreună cu originale pentru a verifica autenticitatea acestora. În 
cazul în care dosarul de concurs s-a depus prin poșta electronică, candidatul, în mod obligatoriu, va 
prezenta originalele actelor la data desfășurării concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului. 

Dosarele vor fi depuse până la data de 09.06.2023, ora 17:00 la sediul IP Compania 
”Teleradio-Moldova” (mun. Chişinău, str. Mioriţa 1, Casa Radio, etajul 5, bir. 501) sau prin email: 
angajare@trm.md 

Bibliografia concursului: Cadrul normativ al IP Compania ”Teleradio-Moldova” 
(https://www.trm.md/ro/cadrul-legislativ ) 

 
Detalii la 022 721 866 
Serviciul resurse umane și formare profesională continuă 


