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Genul

Serghei Peancovschii
Republica Moldova, or. Anenii Noi, str. Ion Soltîs 38
069193728
an_stern@hotmail.com
20.11.1965
Masculin

Poziţia dorită
Experienţă de lucru
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Principalele activităţi şi responsabilităţi
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08.2014 – prezent
Șef Direcție Înștiințare, Sisteme Informaționale și Comunicații
Gestionarea Direcției ÎSIC, responsabil de activitatea, organizarea şi dezvoltarea sistemelor IT,
operaţiuni logistice, planificarea achiziții; negocierea condițiilor si încheierea contractelor cu furnizorii IT,
precum și menținerea relațiilor cu furnizorii de servicii IT, etc., proiectarea, dezvoltarea şi testarea noilor
baze de date precum şi dezvoltarea aplicaţiilor de sprijin, monitorizarea performanţei bazelor de date.
Securitatea sistemelor IT, tehnologia GIS, organizarea traning-urilor: în materie de programe IT pentru
angajaţi; de colaborare cu alte ministere în materie de IT tehnologii
Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, mun. Chisinau, str. Georghe Asachi 69.
Întreprinderea de stat
08.2012 – 08.2014
Director Tehnic
Managementul personalului: distribuirea responsabilităților de serviciu. Organizarea lucrului in service
centrul, departamentul IT. Automatizarea și optimizarea proceselor de efectuare a reparatiilor, a
activitatilor de prevenire (profilacticii) și a diagnosticului tehnicii receptionate. Managementul și
suportul bazei de date, lucrul cu documentele fiscale; testarea si adaptarea echipamentelor și
produselor software, promovate de companie, în conformitate cu cererea de pe piața, activitate
intensiva în atingerea scopurilor puse;
Melitax Grup SRL, mun. Chişinau, str. Ion Creanga, 22/2
Private Sector Businesses
11.2011 – 08.2012
Inginer coordonator al secţiei implementare şi supraveghere a tehnologiilor
Monitorizarea performanţei bazelor de date, implementarea programelor aplicate noi,achiziţii, ,
planificarea achiziții negocierea condițiilor si încheierea contractelor cu furnizorii IT, precum și
menținerea relațiilor cu furnizorii de servicii IT. Culegerea datelor statistice, acordarea ajutor practic
unităților structurale,
Întreprinderea de securitate de stat Ministerul Afacerilor Interne al RM
mun. Chișinău, str. Mitropolitul Varlaam, 79
Întreprinderea de securitate de stat
01.2010 - 11-2011
Pensioner
2006 – 2009
Şef Secţie Tehnologii Informaţionale al Serviciului Protecţiei Civilă şi Situaţiilor Excepţionale
Gestionarea Secţiei Tehnologii Informaţionale, responsabil de activitatea, organizarea şi dezvoltarea
sistemelor IT, operaţiuni logistice, planificarea achiziții; negocierea condițiilor si încheierea contractelor
cu furnizorii IT, precum și menținerea relațiilor cu furnizorii de servicii IT, etc proiectarea, dezvoltarea şi
testarea noilor baze de date precum şi dezvoltarea aplicaţiilor de sprijin,
monitorizarea performanţei bazelor de date.
Securitatea sistemelor IT, tehnologia GIS,
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organizarea traning-urilor: în materie de programe IT pentru angajaţi; de colaborare cu alte ministere în
materie de IT tehnologii;
.
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada

Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale. 69, Georghe Asachi str., Chisinau.
Instituţie guvernamentală / Serviciul Protecţiei Civilă şi Situaţiilor Excepţionale
2004-2006
Specialist principal, Secţia Comunicaţii, înştiinţare şi IT al statului major al Departamentul Situaţii
Excepţionale
Responsabil pentru: asigurarea sistemelor de comunicare, în vederea asigurării capacităţii de răspuns
al Serviciului Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale; organizarea şi funcţionarea / întreţinerea
sistemelor de avertizare timpurie; echipament.
Menţinerea reţelei interne (intranet) pentru utilizatori, precum şi soluţionarea problemelor reţelei
interne. Dezvoltarea sistemelor IT, achiziţionarea echipamentului nou, operaţiuni logistice, etc.
Departamentul Situaţii Excepţionale. 69, Georghe Asachi str., Chisinau.
Instituţie guvernamentală / Serviciul Protecţiei Civilă şi Situaţiilor Excepţionale
2003-2004
Specialist principal, Secţia pregătire al statului major al Departamentul Situaţii Excepţionale
Organizarea: programelor de instruire pentru angajaţii întreprinderilor cu privire la situaţiile de urgenţă;
lucrului cu oamenii civili în materie de protecţie civilă; programelor de colaborare cu alte ministere în
cazul situaţiilor de urgenţă, etc.
Departamentul Situaţii Excepţionale. 69, Georghe Asachi str., Chisinau.
Instituţie guvernamentală / Serviciul Protecţiei Civilă şi Situaţiilor Excepţionale
2002-2003

Funcţia sau postul ocupat

Specialist principal, Secţia prevenire şi supraveghere a incendiilor şi situaţiilor exceptionale al jud.
Chişinău.

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Responsabil de organizarea prevenirii şi supravegherii incendiilor, activităţilor managementului de
urgenţă şi operaţiunilor de suport logistic etc.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Direcţia prevenire şi supraveghere a incendiilor şi situaţiilor excepșionale al jud. Chişinău.
Instituţie guvernamentală / Serviciul Protecţiei Civilă şi Situaţiilor Excepţionale
1992-2002
Inspector, Inspectoratul de stat de supraveghere a incendiilor, raionul Anenii Noi
Responsabil de: controlul măsurilor de prevenire a incendiilor în raionul Aneniii Noi; activităţile de
profilaxie şi pregătire a cetăţenilor. Participarea la nivel rational la activităţile de management al
consecinţelor dezastrelor şi incendiilor. Pregătirea şi desfăşurarea: training-urilor pentru pompieri şi
salvatori; operaţiunilor de support logistic; rapoartelor de pregătire.
Inspectoratul raional de supraveghere a incendiilor, raionul Anenii Noi
Instituţie guvernamentală / Serviciul Protecţiei Civilă şi Situaţiilor Excepţionale
1991-1992
Scoala raional tehnică de mecanizare şi electrificare, Roşcani, raionul Anenii Noi.
Inginer şef
Profesor, cursuri pentru ingineri
Şcoala tehnică, Roscani, raionul Anenii Noi
Formare profesională

Educaţie şi formare
profesională
Perioada
Numele şi tipul organizaţiei care oferă
educaţie şi instruire profesională
Nivelul în clasificarea naţională sau
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2005-2009
Un număr de cursuri de scurtă durată, exerciţii şi Conferinţe Internaţionale de Planificare, Organizate
de către Guvernul SUA, NATO, Pactul de Stabilitate pentru Regiunea GUAM, Pactul de Stabilitate
pentru regiunea Mării Negre, Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (anexa 1)
Grad special – locotenent-colonel
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internaţională
Perioada
Titlul calificării obţinute
Disciplinele studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul organizaţiei care oferă
educaţie şi instruire profesională
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

1983-1991
Inginer în microelectronică şi tehnologii informaţionale
Programele de calculator / baze de date / dezvoltare software
Universitatea Tehnică de Stat a Moldovei, facultatea: microelectronică şi tehnologii informaţionale,
Chişinău, Republica Moldova
Absolvent, diplomă de licenţă

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Rusă

Alte limbi
Auto-evaluare

Înţelegere

La nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

vorbire interacţiune

Scriere

vorbite producere

Română C1

independent

C1

independent

C1

independent

C1

independent

C1

independent

Ucraineană C1
Engleză B1

independent

C1

independent

C1

independent

C1

independent

C1

independent

independent

B1

independent

B1

independent

B1

independent

B1

independent

(*)Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

Experienţă în lucru cu echipa, aptitudini educaţionale şi de management dobândite iniţial la facultate
(în timpul sesiunilor de formare specializată) şi aplicate în timpul întregii perioade de serviciu.

Competenţe şi aptitudini
organizaţionale

Abilităţi şi experienţă în: managementul de personal şi de formare profesională - dobândite iniţial la
facultate (în timpul sesiunilor de formare specializată) şi aplicate în timpul întregii perioade de serviciu;
identificarea şi evaluarea riscurilor şi a instrumentelor necesare pregătirii profesionale.
Abilități de negociere, convingere, diplomație.

Competenţe şi aptitudini tehnice

• Specialist în prevenirea şi stingerea incendiilor, gestionarea dezastrelor şi riscurilor climatice,
evaluarea rapidă şi exactă a riscurilor, pregătire profesională la nivel de colectivitate.
• Specialist în logistică.
• Inginer (tehnologii microelectronice, tehnologii informaţionale)

Competenţe şi aptitudini

Alte aptitudini şi competenţe
Permis de conducere

Calculatorul: MS Office, GIS, Baze de date, 1C, tehnologii pentru video conferenţe, WEB
Programming (HTML, PHP, MYSQL, JavaScript), Photoshop, Corel Draw, administrator LAN,
soluţionarea problemelor IT.
Experienţă în lucru cu organizaţii internaţionale, proiecte internaţionale şi implicarea (participarea) în
exerciţii. Orientat şi atent către detalii, organizat şi bun analist.
Sunt titular de permis de conducere moldovenesc. Categoria: A (motociclete), B (vehicle)

Informaţii suplimentare •
•
•

•
•
•
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În perioada 2007-2008 - consultant al Băncii Mondiale şi a Strategiei Internaţionale a Organizaţiei
Naţiunilor Unite pentru Reducerea Dezastrelor în crearea raportului "Structura, rolul şi mandatul
Protecţiei Civile în reducerea riscurilor dezastrelor pentru Europa de Sud Est”.
Începând cu anul 2007 - membru al Consiliului Coordonator pentru crearea Sistemelor de
informare naţional-geografice a Republicii Moldova.
În anul 2009 - îndrumător (mentor) al grupului de studenţi cu trei teze de licenţă:
- "Situaţia de urgenţă" Sistemului Informaţional
- "Protecţia civilă" Sistemului Informaţional
- "Protecţia contra incendiilor" Sistemului Informaţional
2007-2009 – membru al grupului de specialişti creatori a conceptului “112 Moldova”.
2008 – Autor Web-site-lui Serviciul Protecţiei Civilă şi Situaţiilor Excepţionale al MAI al Republicii
Moldova (www.dse.md)
2004 – “Baza de date a statisticii” elaborarea dizainului, dezvoltarea, testarea şi dezvoltarea
aplicaţiilor de suport (1C).
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•
•
•
•
•
•
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2007 – “Baza de date a statisticii situaţiilor excepţionale” elaborarea dizainului, dezvoltarea,
testarea şi dezvoltarea aplicaţiilor de suport (1C).
2008 – “Baza de date a fluxului electronic de documente “Avis” elaborarea dizainului, dezvoltarea,
testarea şi dezvoltarea aplicaţiilor de suport.
2009 – “Baza de date a statisticii barajelor de apă” elaborarea dizainului, dezvoltarea, testarea şi
dezvoltarea aplicaţiilor de suport.
2009 – “Baza de date a statisticii punctelor de evacuare” elaborarea dizainului, dezvoltarea,
testarea şi dezvoltarea aplicaţiilor de suport.
Autor al proiectului: "Implementarea sistemului de management al frontierelor geospaţiale pentru
a preveni, reduce şi deminua efectele inundaţiilor cauzate de rîul Prut”.
2011 – Autor Web-site-lui (www.pukoven.md)

For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu
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Anexa 1
Cursuri de scurtă durată, exerciţii şi Conferinţe Internaţionale de Planificare
Perioada Octombrie 2009
Numele şi tipul organizaţiei care oferă
educaţie şi instruire profesională
Perioada
Numele şi tipul organizaţiei care oferă
educaţie şi instruire profesională
Perioada
Numele şi tipul organizaţiei care oferă
educaţie şi instruire profesională
Perioada
Numele şi tipul organizaţiei care oferă
educaţie şi instruire profesională
Perioada
Numele şi tipul organizaţiei care oferă
educaţie şi instruire profesională
Perioada
Numele şi tipul organizaţiei care oferă
educaţie şi instruire profesională
Perioada
Numele şi tipul organizaţiei care oferă
educaţie şi instruire profesională
Perioada
Numele şi tipul organizaţiei care oferă
educaţie şi instruire profesională
Perioada
Numele şi tipul organizaţiei care oferă
educaţie şi instruire profesională
Perioada
Numele şi tipul organizaţiei care oferă
educaţie şi instruire profesională
Perioada
Numele şi tipul organizaţiei care oferă
educaţie şi instruire profesională
Perioada
Numele şi tipul organizaţiei care oferă
educaţie şi instruire profesională
Page 5/6 - Curriculum vitae of
Peancovschii Serghei

Seminarul, Informaţii geografice pentru Dezvoltare Economică. Organizat de Cartografierea
Norvegiană şi autoritatea de Cadastru şi Agenţia pentru Relaţii Funciare şi Cadastru, Chişinău,
Republica Moldova.
Mai 2009
Iniţiativa Mării Negre - Programul Civil-Militar de pregătire pentru situații excepționale. Exerciţiul de
Cîmp "Codrii 2009" organizat de către Guvernul SUA, Corpul de ingineri al armatei SUA, Republica
Moldova.
Februarie 2009
Iniţiativa Mării Negre – Programul Civil-Militar de pregătire pentru situații excepționale. Exerciţiul de
stat major “Codrii” organizat de către Guvernul SUA, Corpul de ingineri al armatei SUA, Republica
Moldova.
Decembrie 2008
Reuniunea tehnică a consiliului Civil-Militar de planificare a situațiilor excepționale din Europa de SudEst. Organizată de către Guvernul SUA, Corpul de ingineri al armatei SUA, Mangementul de urgenţă
al Turciei, (Ancara, Turcia).
Iulie 2008
Reuniunea tehnică a consiliului Civil-Militar de planificare a situațiilor excepționale din Europa de SudEst. Organizată de către Guvernul SUA, Corpul de ingineri al armatei SUA, Mangementul de urgenţă
al Turciei, (Ancara, Turcia).
Mai 2008
Iniţiativa Mării Negre – Programul Civil-Militar de pregătire a situațiilor excepționale, Conferinţa
Principală de planificare, organizată de către Guvernul SUA, Corpul de ingineri al armatei SUA,
Chişinău, Republica Moldova.
Ianuarie 2008
Iniţiativa Mării Negre – Programul Civil-Militar de pregătire a situațiilor excepționale, Conferinţa Iniţială
de planificare, organizată de către Guvernul SUA, Corpul de ingineri al armatei SUA, Chişinău,
Republica Moldova.
Decembrie 2007
Reuniunea consiliului Civil-Militar de planificare a situațiilor excepționale în Europa de Sud-Est.
Organizat de către Guvernul SUA, Corpul de ingineri al armatei SUA, Ministerul Securităţii BosniaHerţegovina. Saraevo, Bosnia-Herţegovina.
Septembrie 2007
Seminarul, Sisteme informaţionale geografice pentru pregătirea Civil-Militară a situațiilor excepționale
în Europa de Sud-Est. Organizat de către Guvernul SUA, Corpul de ingineri al armatei SUA, Ohrid,
Macedonia.
Septembrie 2006
Programul Civil-Militar de pregătire pentru situații excepționale a Iniţiativei Mării Negre. Conferinţa de
planificare. Organizat de către Guvernul SUA, Corpul de ingineri al armatei SUA, Tbilisi, Georgia.
Raport - Tehnologii Informationale Utilizate pentru intervenţii de urgenţă.
Iulie 2005
Programul Civil-Militar de pregătire a situațiilor excepționale în regiunea GUAM. Organizat de către
Guvernul SUA, Corpul de ingineri al armatei SUA, exerciţiul de stat major, Chişinău, Republica
Moldova.
Mai 2005
Programul Civil-Militar de pregătire a situațiilor excepționale în regiunea GUAM. Organizat de către
Guvernul SUA, Corpul de ingineri al armatei SUA, Conferinţa de planificare, Chişinău, Republica
Moldova.
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