CURRICULUM  VITAE


Terguţă ION  			
    		                                                                                                                          
							E-mail ionterguta@yahoo.com 
Studii
Şcoala de studii politice a Consiliului Europei. 2012- 2013
Academia de Studii Economice „Facultatea “Business-Administration”, specialitatea managementul marketingului” - masterat 2009 - 2011.Teza de master „Piaţa Tv din Republica Moldova” 
Institutul de Management, Dezvoltare Rurală şi Perfecţionare 2006 – 2007 
Institutul Internaţional de Management. Facultatea “Business-Administration”. Studii postuniversitare 1997-1999. (fără licenţă)
	USM 1990-1995
Facultatea “Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării” 
	Facultatea Profesii Obşteşti, specialitatea coregrafie dans popular. 
	
Calificare
Directorul Reprezentanţei Naţionale a Republicii Moldova a   TRCI „MIR” – decembrie 2009. Membrul consiliului Director al TRCI „MIR”. Reprezentantul Guvernului RM în Consiliul de Administrare al TRCI „MIR” 
Director DTV  -  noiembrie 2005 – decembrie 2009
Vicedirector. Agenţia  de presă Info-Prim iunie 2000 - august 2005
Redactor şef “Actualităţi”  Radio „ANTENA C” iulie 1998 - iunie 2000
Redactor şef „Actualităţi” Radio Moldova Internaţional”  noiembrie 1996 – iulie 1998                                                      
Redactor RMI  noiembrie 1994 - noiembrie 1996
Redactor-Tineret TV “Compania de Stat Teleradio-Moldova” decembrie 1993 - mai 1994

Alte experienţe (cumulări de funcţii)
Producător DTV - Emisiunea “Dimineaţa Ta”- septembrie 2004 - noiembrie 2005
Şeful departamentului ştiri „EURO TV Chisinau”,  iunie 2002 - aprilie 2004.
Responsabil pentru comunicare internă în departamentul „comunicare şi relaţii externe” al Grupului Union Fenosa în Moldova. “Nuestras Noticias”, aprilie-august 2001
Director de ştiri, prezentator, ORT-Moldova, ianuarie - martie 2001. 
Director de ştiri, prezentator, “Catalan TV” iunie-august 2000	  
Stagieri
Cursuri de management redacţional BBC – octombrie 1996
SUA ( programul community conections) – aprilie 2003
TVR Cluj – iulie 2004
Marea Britanie – aprilie 2006

Activităţi 

	Autor a unei serii de materiale de analiză privind trecere la emisia digitală publicate de Monitor Media.  2013-2015
	Expert media in cadrul proiectului 	„Monitorizarea Libertăţii Presei în Ţările Parteneriatului Estic” implementat de Internews Ucraina cu suportul Uniunii Europene prin intermediul Centrului de Jurnalism Independent. – 2014 - 2015
	Coordonator de proiect APEL „Expertizarea cadrului legislativ al audiovizualului din Moldova şi acordarea suportului logistic procesului de modificare” finalizat cu depunerea în Parlamentul RM a unui set de legi în domeniul audiovizualului şi anume; “Instituţia publică naţională a audiovizualului”, “Legea audiovizualului din R. Moldova” “Instituţia publică locală a audiovizualului”, şi crearea unui regulament de activitate a presei electronice în campania electorală.      iunie 2004 – iulie 2005,
	Studii de cercetare in cadrul proiectului „Dezbaterile electorale si politice in noile democratii”, dezvoltat de Diana B. Carlin, doctor habilitat în ştiinţe ale comunicării a Univestitatii din Kansass SUA. Studii si cercetări pentru Republica Moldova. 
	Ciclu de reportaje despre alegerile locale din SUA, şi documentarul „ Onoarea de a fi ales” realizate in 2003 in cadrul programului „Community Conection” dezvoltat de Ambasada SUA la Chişinău.
	
	Campania promoţională a consorţiului britanic „Every Child”, filiala Moldova, la capitolul media, care include filmele documentare (Înger, îngeraşul meu”, august 2004), („Drumul lung înapoi ... acasă”, septembrie 2007), („Casă pentru Larisa”, octombrie 2008), , un ciclu de reportaje si spoturi publicitare despre copii aflaţi in dificultate. 
	
	Director de proiect  pentru ciclul de emisiuni „Lumea de lângă noi”,  finanţat de Ambasada SUA, în cadrul programului de granturi mici, deţinătoarea premiului I (2007) şi III (2006), la secţiunea producţie TV locală, a festivalului de film documentar „Cronograf”
	
	Producător – „Carta Drepturilor” – un ghid juridic produs de Centrul „NEBIRU”, în colaborare cu Amnesty International Moldova şi Fundaţia Est Europeană. Premiul I şi III pentru an 2014 a API.
	
	Producător al ciclului de emisiuni didactice „Pici, mămici, tătici” produs cu suportul Centrului de sănătate pentru tineri „Neovita” - 2014
	
	Autorul filmelor documentare: „Onoarea de a fi ales” mai 2003. „Înger, îngeraşul meu” - august 2004, „Drumul lung înapoi ... acasă” - septembrie 2007, „Coridorul 20 07 ” – august 2007, „Casă pentru Larisa” - octombrie 2008, „Blestemul pământului” - noiembrie 2008, „Agonia Surzilor”, mai 2009, „Capcana” iulie 2009 - produs de OWH TV Studio 

Menţiuni
	„Jurnlistul anului 2001” – secţiunea agenţii de presă
	Cel mai bun spot social pentru campania de dezinstituţionalizare a copiilor – 2005
Premiul I al festivalului internaţional de film documentar „Documfest” Timişoara -  2010 pentru filmul „Capcana”
	
Limbi vorbite
         Nativ – româna
         Fluent - rusa
         Funcţională – franceza, engleza
  
Familia
Căsătorit
Data naşterii:                               10.09.1972











