
 

Șef/șefă al Serviciului dezvoltare strategică 

 
 
IP Compania „Teleradio-Moldova” anunță prelungirea concursului de angajare pentru 

suplinirea funcției de Șef/șefă al Serviciului dezvoltare strategică.  
 

Responsabilități: 

1. Perfectează Caietele de sarcini, planurile de afaceri, strategia corporativă şi rapoartele 
semestriale/anuale, alte proiecte privind perspectivele editoriale, instituţionale şi tehnologice 
ale Companiei; 

2. Identifică oportunităţi de dezvoltare corporativă în conformitate cu tendinţele internaţionale; 
3. Organizează evaluarea internă a modului de respectare a politicilor editoriale; tehnologice, 

financiare, inclusiv prin atragerea, în cazuri speciale, a experţilor externi, stabilind 
conformarea activităţii subdiviziunilor Companiei la prevederile legislative şi normative; 

4. Perfectează documentele de dezvoltare curentă şi de perspectivă; 
5. Expertizează propunerile de dezvoltare instituţională internă prezentate de subdiviziunile 

Companiei; 
6. Păstrează confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor la care are acces în cadrul serviciului. 

 

Cerințe: 

1. Studii superioare 
2. Experienţă necesară de cel puțin 3 ani de activitate managerială; 
3. Cunoștințe: tendințele de dezvoltare a audiovizualului în general şi a celui public în 

particular, piaţa audiovizuală naţională; politicile editoriale, managementul financiar şi al 
resurselor umane; 

4. Aptitudini: capacitate de a realiza analiza SWOT, gândire strategică, creativitate, capacitate 
de comunicare, relaţionare 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 


