INFORMAŢII PERSONALE

Natalia BEREGOI
Str. Miorița, 1, Chișinău, Republica Moldova
+ 373 22 406 987
natalia.beregoi@trm.md
nataliaberegoi@yahoo.com

Nationalitate MD, Republica Moldova

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ

Ianuarie 2020 – prezent

Șefă al Serviciului formare continuă
Instituţia Publică Compania ”Teleradio-Moldova”
Republica Moldova, Chişinău, str. Mioriţa, 1, MD-2028
Responsibilități:
dezvoltarea programului de dezvoltare continuă și formare a TRM;
evaluarea necesităților de instruire ale angajaților TRM, coordonarea cu
managerii departamentelor programele lor de formare;
elaborarea planului anual de activitate luând în considerare necesitățile de
formare, constatările, analizele anuale ale performanței TRM și rezultatele
evaluărilor periodice ale activităților de formare;
oferirea de recomandări, propuneri, materiale metodice pentru creșterea
continuă a profesionalismului angajaților TRM;
crearea de parteneriate cu instituții pentru schimbul de experiență în
domeniul formării;
recrutarea de formatori și monitorizarea activităților acestora;
explorarea posibilităților de finanțare suplimentară, crowdsourcing, granturi etc.
Activitate managerială.

Septembrie 2018 – prezent

Formatoare, Centrul de instruire continuă
Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului Compania ”Teleradio-Moldova”
Republica Moldova, Chişinău, str. Mioriţa, 1, MD-2028

Aprilie 2020 – Octombrie
2021

Manager de proiect

Ianuarie 2019 – Iunie 2021

Manager de proiect

Crearea platformei digitale cu conținut multimedia educativ pentru copiii de 5-10 ani –
www.zuper.md
Responsabilități:
gestionarea întregului proces de cercetare de marketing, planificare,
recrutare, creare de conținut, achiziționare de servicii și echipamente,
coordonare și implementare a planului de acțiuni;
întocmirea de acte necesare (concept, regulamente, fișe de post, ghid de
utilizare, ghid etic al jurnalistului de conținut pentru copii, regulamentul de
funcționare a diviziunii);
identificarea de parteneriate (vloggeri, centre de excelență pentru copii,
biblioteci pentru copii, școli de limbi străine, etc)
diseminarea proactivă a informaţiilor despre proiect către toate părţile
interesate;
identificarea riscurilor proiectului, managementul şi diminuarea acestora;
definirea şi colectarea indicatorilor măsurabili.

Proiectul ”Consolidarea comunității creative a viitoarei generații de jurnaliști și
profesioniști din mass-media din Moldova”, finanțat prin Programul de Granturi al
Ambasadei SUA.
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Proiectul a contribuit la dezvoltarea viitoarei generații de jurnaliști din Republica
Moldova prin instruiri și schimb de experiență. A inclus organizarea a 30 de cursuri
(offlne și online) cu experți internaționali în domeniul mass-media din SUA, Lituania,
Germania, Estonia, Malta, Bulgaria, Georgia, România.
Responsabilități:
gestionarea și controlul activităților din cadrul proiectului;
identificarea, gestionarea și soluționarea situațiilor dificile;
diseminarea informațiilor despre proiect către toate părțile interesate;
identificarea riscurilor proiectului, gestionarea și atenuarea lor;
colectarea indicatorilor pentru a măsura evoluția proiectului și pentru a
monitoriza îndeplinirea rezultatelor.

Aprilie, 2016 – prezent

Şefă al Serviciului comunicare şi relaţii internaţionale
Instituţia Publică Compania ”Teleradio-Moldova”
Republica Moldova, Chişinău, str. Mioriţa, 1, MD-2028
Responsabilităţi:
crearea, implementarea și dezvoltarea strategiei de comunicare externă și internă;
asigurarea cooperării externe cu radiodifuzorii publici și privați, europeni și
internaționali, dezvoltarea proiectelor de cooperare internațională;
menținerea comunicării cu alte instituții media, scrierea de comunicate,
organizarea conferințelor de presă;
dezvoltarea relațiilor cu grupurile țintă ale TRM prin organizarea
evenimentelor speciale, întâlniri cu radioascultătorii și telespectatorii, ș.a.;
asigurarea activităţii de protocol, asistență logistică delegațiilor străine.
Activitate managerială.

Septembrie, 2017 - prezent

Lector universitar
Departamentul Teoria și Practica Jurnalismului, Facultatea Jurnalism și Științe ale
Comunicării din cadrul Universității de Stat din Moldova.
Republica Moldova, Chişinău, str. A. Mateevici, 60, MD-2009
Predarea cursurilor la ciclul de masterat: Studii de piață pentru lansarea unui nou produs
media, Mediametria, Marketingul mass-media, Managementul instituției mass-media.
Activitate didactico-ştiinţifică.

Septembrie, 2015 –
Mai, 2019

Lector universitar
Catedra Politică Mondială şi Relaţii Internaţionale, Facultatea Ştiinţe Politice şi Relaţii
Internaţionale din cadrul Universităţii de Studii Europene din Moldova,
Republica Moldova, Chişinău, str. Ghenadie Iablocikin 2/1, MD-2069.
Predarea cursurilor la ciclul de licenţă: Globalistica, Aspecte practice de cercetare a relaţiilor
internaţionale, Sistemul internaţional contemporan, Tratate internaționale în relațiile dintre
state.
Predarea cursurilor la ciclul de masterat: Polemica diplomatică, Istoria şi metodologia
cercetării relaţiilor internaţionale, Discursul politic.
Activitate didactico-ştiinţifică.

Februarie, 2012Aprilie, 2016

Şef al Serviciului relaţii publice şi comunicare
Instituţia Publică Compania ”Teleradio-Moldova”
Republica Moldova, Chişinău, str. Mioriţa, 1, MD-2028.
Responsabilităţi:
crearea, implementarea și dezvoltarea strategiei de comunicare externă și internă,
inclusiv scrierea și publicarea săptămânală a buletinului informativ al TRM;
cercetarea pieţii de comunicare instituţională și dezvoltarea proiectelor de
comunicare audiovizuală a TRM;
dezvoltarea relațiilor cu grupurile țintă ale TRM prin organizarea
evenimentelor speciale, întâlniri cu radioascultătorii și telespectatorii,
utilizând rețelele media sociale;
elaborarea conținuturilor de identitate corporativă a companiei,
administrarea elaborării de însemne ale identității instituționale;
analiza comunicării instituționale și acordarea de asistență în comunicarea
campaniilor sociale inițiate de către TRM.
Activitate managerială.
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Octombrie, 2008 –
Septembrie, 2012

Martie, 2007- Ianuarie, 2012

Cercetător ştiinţific
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Republica Moldova, Chişinău, str. 31 August 1989, 82
Subiecte de cercetare: politici mediatice, comunicare politică, influenţa mass-media asupra
politicii externe, procesul de integrare europeană, politici audiovizuale, libertatea de
expresie.
Activitate de cercetare ştiinţifică.

Redactor consultant, Consiliul de Observatori
Direcţia monitorizare, relaţii cu publicul şi internaţionale
Instituţia Publică Compania ”Teleradio-Moldova”
Republica Moldova, Chişinău, str. Mioriţa, 1, MD-2028.
Responsabilităţi:
acordarea de asistenţă logistică activităţilor curente ale membrilor
Consiliului de Observatori;
organizarea şedinţelor, întocmirea proceselor verbale, hotărârilor,
rapoartelor;
asigurarea transparenței activității Consiliului de Observatori prin plasarea
informațiilor pe site-ul TRM;
asigurarea comunicării cu managerii Companiei ”Teleradio-Moldova”, ş.a.
susținerea comunicării și relațiilor sistematice ale Consiliului de Observatori cu
instituțiile de stat, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, autoritățile centrale și
locale, misiunile diplomatice, organizații internaționale.
Activitate de logistică.

Aprilie, 2005- Martie, 2007

Redactor-coordonator, specialist relaţii internaţionale
Serviciul relaţii internaţionale
Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului Compania ”Teleradio-Moldova”
Republica Moldova, Chişinău, str. Mioriţa, 1, MD-2028
Responsabilităţi:
traducerea scrisorilor şi altor forme de corespondenţă cu partenerii străini ai
instituţiei;
coordonarea relaţiilor de cooperare cu Uniunea Europeană de Radiodifuziune;
participarea în procesul de negociere a acordurilor de cooperare cu partenerii de
peste hotare;
asistenţă logistică şi de protocol în cadrul întrunirilor.
Activitate de traducere şi logistică.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2008 - 2014

Studii doctorale
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice, specialitatea: 562.01 - Teoria şi
metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei.
Republica Moldova, or. Chişinău, Bd. Ştefan cel Mare, 1, MD-2001.
Cursuri studiate: Metodologia cercetării ştiinţifice, Istoria şi teoria relaţiilor
internaţionale, Comunicarea politică.
Grad ştiinţific: doctor în ştiinţe politice.
Subiectul tezei de doctor: Rolul politicilor mediatice în procesul de integrare
europeană a Republicii Moldova.

2004 - 2005

Studii de masterat
Universitatea de Stat din Moldova,
Facultatea Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice şi Administrative.
Republica Moldova, or. Chişinău, str. N. Testimiţanu, 18, MD-4027.
Cursuri studiate: Polemica diplomatică, Diplomaţia parlamentară, Discursul
politic.
Grad ştiinţific: magistru în relaţii internaţionale.
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1999 – 2003

Studii de licenţă
Universitatea de Stat din Moldova,
Facultatea Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice şi Administrative
Republica Moldova, or. Chişinău, str. N. Testimitanu, 18, MD-4027.
Cursuri studiate: Politologia, Dreptul diplomatic şi consular, Dreptul
international public, Pluripartidismul politic, Protocol şi ceremonial diplomatic,
Globalistica.
Licenţiată în relaţii internaţionale.

1996-1999

Studii liceale şi pedagogice
Colegiul Pedagogic „A. Mateevici”, Chişinău.
Cursuri studiate: Metodologia predării limbii române, matematicii şi altor discipline
predate pentru ciclul primar.
Diplomă de Bacalaureat.

1987-1996

Studii gimnaziale
Liceul Teoretic „Natalia Dadiani”, Chişinău.

COMPETENΤE PERSONALE
Limba maternă

Română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Limba engleză

C1

C1

C1

C1

C1

Limba rusă

C1

C1

B2

B2

C1

Competenţe de comunicare

Competenţe organizaţionale/
manageriale

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Alte competenţe

Permis de conducere

Competenţe de comunicare dobândite prin experienţa de predare şi prezentări de
comunicate în cadrul conferinţelor ştiinţifice internaţionale.
Abilități retorice.
Competenţe manageriale dobândite în timpul activităţii manageriale. Competenţe
organizaționale dobândite în cadrul editării săptămânale a buletinului informativ al
companiei. Experienţă de lucru în echipă.

Competenţe de time-management.
Capacităţi de negociere.

Utilizator MS Office (Word, Excel, Power Point, Publisher), Windows
Abilitatea de a învăţa repede, de a gestiona concomitent mai multe sarcini, de a
prioritiza şi planifica activităţile.
Categoria B
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Publicaţii

Conferinţe

Stagiere

Beregoi Natalia. Politicile mediatice și procesul de integrare europeană. Chişinău:
Universitatea de Studii Europene din Moldova, 2016 (CEP USM). 230 p. ISBN 978-997571-839-4.
21 articole ştiinţifice şi comunicări în cadrul conferinţelor ştiinţifice internaţionale.
Comunicări în cadrul conferinţelor ştiinţifice internaţionale.
Participarea la conferinţe, seminare, mese rotunde, organizate de societatea civilă în
cadrul reformării audiovizualului public.
Institutul European de Studii Politice din Moldova, Strasbourg, 2008
Seminar Formare de formatori în domeniul electoral, Centrul de instruire continuă în
domeniul electoral, CICDE, mai, 2016
Curs Formare de formatori, Proiectul comun al Uniunii Europene și Consiliului Europei
”Promovarea libertății media și pluralismului în Republica Moldova”, decembrie 2017
Institutul de Jurnalism și Cercetare Media (SUSI), Universitatea Ohio, Athens,
Statele Unite ale Americii, 2018
Erasmus+ Teaching Staff Mission – Institut des Hautes Etudes des Communications
Sociales IHECS, Bruxelles, Belgia, Aprilie, 2019
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