
 Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Tatiana Paşcovschi 

Suceava 119, 

 pascovschi@gmail.com 

TIPUL APLICAŢIEI

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

18/09/2016–Prezent Prezentator emisiunea ”Doamna de Fier”
10 TV, Chi inău ș

- realizarea emisiunii săptămânale ”Doamna de Fier”

19/08/2016–Prezent Ofi er de comunicareț
Asocia ia Promo-LEX, Chi inău ț ș

- Participă la elaborarea şi implementarea Strategiei de comunicare i a Planului Media în cadrul ș
Programului Democra ie, Transparen ă i Responsabilitate;ț ț ș

- Realizează rapoarte privind implementarea Strategiei de Comunicare i a Planului Media; ș

- Elaborează şi distribuie materiale de presă; 

- Monitorizează modul de reflectare în presă a activită ilor Asocia iei; - Administrează şi arhivează ț ț
materialele de presă / contactele media; - Ini iază i men ine legătura cu mass-media şi pregăte te ț ș ț ș
materiale/rapoarte de presă; 

- Organizează şi participă la evenimentele de presă;

- Participă la organizarea evenimentelor publice ale Asocia iei; ț

- Participă la planificarea, elaborarea şi distribuirea rapoartelor de monitorizare, a materialelor 
promo ionale şi informa ionale (bro uri, bannere, pliante, etc); ț ț ș

- Participă la administrarea paginii web a Asocia iei şi a conturilor din re elele sociale. ț ț

10/2011–18/08/2016 Redactor/Prezentator TV
General Media Group 

- Realizarea şi prezentarea emisiunilor TV pentru postul canal2 

06/2011–10/2011 Şef al Serviciului de Presă şi Protocol
Ministerul Economiei, Republica Moldova 

- Coordonarea, organizarea i îndrumarea activităș ții Serviciului de Presă i ș  Protocol, 

- Coordonarea activită ii de comunicare a informa iilor solicitate de diverse categorii de public, în ț ț
procesul de transparen ă institu ională i liberul acces la informa ii de interes public, ț ț ș ț

- Identificarea problemelor de comunicare ale Ministerului Economiei, a a cum sunt ele percepute de ș
către mass-media i identificarea solu iilor pentru eliminarea eventualelor deficien e, ș ț ț

- Coordonarea organizării conferin elor de presă ale Ministerului Economiei i altor evenimente proprii,ț ș
dedicate mass-media (briefing-uri de presă, seminarii, mese rotunde etc,), 

- Crearea iș  administrarea paginii web. 

02/2011–06/2011 PR manager
Consult Group SRL 

- Elaborarea strategiei de comunicare pe termen mediu, 
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- Generarea direcţiilor de dezvoltare a imaginii companiei şi implementarea pentru fiecare direcţie în 
parte,

- Elaborarea strategiilor de conţinut pentru mediile offline şi online, stabilirea tipului şi frecvenţei 
mesajelor publicate în mediul online,

- Elaborarea planurilor de campanie şi de eveniment,

- Creare de materiale pentru presă şi/sau parteneri: mape, comunicate, prezentări, newslettere etc,

- Monitorizarea presei şi a comunicării din mediul online

- Asigurarea relaţiilor profesionale cu toţi partenerii externi (agenţii de publicitate, mass-media etc.)

- Administrarea paginii web. 

10/2009–01/2011 Purtător de cuvînt, Consilier
Ministerul Justiţiei, Republica Moldova 

- Elaborarea şi editarea comunicatelor de presă,
- Organizarea şi participarea la evenimente, conferinţe, conferinţe de presă. 
- Realizarea şi editarea discursurilor şi materialelor pentru declaraţiile de presă,

- Coordonarea activitaţii de comunicare a informa iilor solicitate de diverse categorii de public, în ț
procesul de transparen ă institu ională i liberul acces la informa ii de interes public,ț ț ș ț

- Identificarea problemelor de comunicare a Ministerului Justiţiei, a a cum sunt ele percepute de cătreș
mass-media i identificarea solu iilor pentru eliminarea eventualelor deficien e,ș ț ț

- Crearea şi administrarea paginii web a ministerului. 

07/2008–03/2009 PR manager
Grupul de companii Bostavan 

- Reprezentarea brand-urilor Purcari şi Bostavan în apariţiile publice la evenimente, tirguri şi expoziţii,

- Elaborarea strategiilor generale de comunicare pentru brand-urile Purcari şi Bostavan,

- Elaborarea planurilor de campanie şi de eveniment pentru brandul Purcari

- Selectarea ambasadorilor pentru brandul Purcari,

- Monitorizarea şi evaluarea campaniilor de comunicare i elaborarea mecanismelor de desfăşurare aș
concursurilor,

- Întocmirea de bilanţuri, statistici şi rapoarte cu privire la activităţile de relaţii publice pentru brandul 
Purcari, 

- Administrarea paginilor web Bostavan si Purcari.

▪

05/2006–04/2008 Manager media planning si BTL
Profile SRL 

- Întocmirea şi implementarea media-planning-urilor pentru potenţialii

clienţi pentru posturi de radio, presa, TV,

- Crearea conţinutului pentru campanii de presa: articole, interviuri, reportaje,

- Derularea contractelor pentru difuzare spoturi audio şi video şi tipărire a machetelor pentru presă,

- Monitorizarea difuzarii şi a apariţiilor în presă,

- Întocmirea rapoartelor post-campanie; întocmirea facturilor către clienti şi urmărirea plăţilor,

-Organizarea campaniilor de promovare în magazine, samplinguri în mai multe medii (stradal, malluri,
magazine, horeca etc), caravane, evenimente dedicate. 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2002–2007 Licenţa în Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării
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Universitatea de Stat din Moldova

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română 

Alte limbi străine cunoscute ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

franceză B1 B2 B1 B1

engleză A2 A2 A2 A2 A2

rusă C2 C2 C2 C2 C2

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţă digitală AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator elementar

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  
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