
CURRICULUM VITAE

1. Numele de familie
2. Prenumele
3. Patronimicul
4. Data naşterii
5. Locul naşterii
6. Cetăţenia
7. Domiciliu
8. Starea civilă
9. Studiile

SÎTNIC
SERGIU
ANATOL
..................................
.......................................
Republica Moldova (MDA)
...............................................................................
..............

Perioada Denumirea instituţiei 
de învăţământ Facultatea

Specialitatea
obţinută/

gradul
ştiinţific

Diploma
(seria,

numărul)

1982 - 1989 Universitatea de Stat 
or.Chişinău

Matematică şi 
cibernetică

Matematică
aplicată

Seria PB 
nr.718887

2005 -  2008

Academia de 
Administrare Publică pe 
lîngă Preşedintele R.M., 
or.Chişinău

Relaţii
internaţionale

Master în 
relaţii

internaţionale

Seria AM 
nr.000001913

10. Activitate de muncă

Perioada Denumirea organizaţiei Funcţia deţinută

07.2014-prezent „StarNet Management Grup” 
SRL

Vice director, manager optimizare 
procese

04.2014-07.2014 Institutul Dezvoltării Societăţii 
Informaţionale Director adjunct

04.2008-07.2013

Agenţia Naţională pentru 
Reglementare în Comunicaţii 
Electronice şi Tehnologia 
Informaţiei

Director

07.2005-04.2008 Ministerul Dezvoltării 
Informaţionale

Director, Direcţia Generală Dezvoltarea 
Societăţii Informaţionale

08.2001-07.2005 Departamentul Tehnologii 
Informaţionale al R.Moldova Vice Director general

03.2001 -08.2001
11.1998-03.2001

12.1995-11.1998
Întreprinderea de stat „Registru”

Vice Director

Şef al Direcţiei Resurse Informaţionale

Şef al Secţiei informaţii şi baza 
tehnologică de date

11.1994-12.1995 BNC „Interpol” MAI Inspector superior
09.1990-11.1994 Centrul de Calcul MAI Inspector superior
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11. Cursuri de perfecţionare

Perioada Denumirea organizaţiei Denumirea cursului

04.2017 CBC Academy (România)

GM Masterclass Academy:
- Organizarea strategică a companiei;
- Managementul proceselor organizatorice;
- Managementul performanţelor angajaţilor;
- Realizarea şi implementarea strategiei 

companiei.

18.05.2016
04.06.2016

School of Business 
Communications

Profesia -  Director:
- Gestionare operaţională;
- Recrutarea şi evaluarea personalului;
- Modelul complex al managementului 

organizaţional;
- Tehnici de negociere şi eficienţa personală, 

etc.

25.11.2005 -
02.12.2005

National center of public 
administration and local 
government institute of training, 
Ministry of interior, public 
administration and 
decentralization,
Helling Republic

„Study Vizit for High Ranching Public Servants 
from Armenia and Moldova”

18-19.05.2004 Law University of Lithuania “Workshop on Public online consultations”

05-09.04.2004 Academia Administraţiei 
Publice în Republica Moldova

“Workshop on the Program concerning the 
European integration of Republic of Moldova 
and the role of public administration bodies in 
this processes”

12-15.01.2004 “e-government” ’ Academy of 
Estonia and UNDP “ICT and ICT management in Public Sector”

06-08.06.2002 Întreprinderea mixstă moldo- 
germană „TUVQUALITAT”

“Standartele internaţionale din seria ISO 
9000:2000. Managementul calităţii pentru 
personalul conducerii de vîrf a companiei”

12. Cunoaşterea limbilor Română-maternă, Rusă-fluent, Engleză-elementary.

13. Operare PC MS Office, Internet la nivel de utilizator avansat.

14. Hobby Dispozitive electronice, baschet, volei, înot.

15. Informaţii pentru contact mob. ............................ ........................................................

16. Persoane de referinţă 1) Victor BURUNSUS, Consilier dezvoltarea economică al
Prim-ministrului RM, ...........................................
2) Sergiu PANAGHIU, Manager de program, Banca 
Mondiala in RM, ...............................................
3) Ion COŞULEANU, ex-Project Manager, ISTD UNDP 
e-Moldova project,..............................................
4) Sergiu GAIBU, Director de program, Centru Analitic 
Independent „Expert-Grup”,............................................
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17.Prezentare

Absolvent al Universităţii de Stat din Chişinău, facultatea Matematică şi Cibernetică (a.1989), 
master în relaţii internaţionale, Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele R.M. 
(a.2008). Experienţa de peste 20 ani de activitate la elaborarea şi realizarea politicilor şi proiectelor 
din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) în administraţia publică.
Am activat :
- 1995-2001, în cadrul Î.S. "Registru", - participarea nemijlocită la elaborarea Bazei Centrale 
de Date şi implementarea sistemelor informaţionale de importanţă statală Registrul de Stat al 
Populaţiei (RSP) şi Registrului de Stat al Unităţilor de Drept (RSUD), etc. Crearea Sistemului 
naţional de paşapoarte de tip nou pe baza RSP. Elaborarea şi promovarea în administraţia publică 
a conceptului Sistemului informaţional integrat de stat, elaborarea concepţiilor şi implementarea 
Registrului de Stat al Populaţiei (HG nr.333/2002) şi Registrului de Stat al Unităţilor de Drept, etc.. 
Experienţa de interacţiune cu ministere la nivel înalt şi alte autorităţi ale administraţiei publice -  3 
ani.
- a.a.2001-2005, Vicedirector general, Departamentul Tehnologii Informaţionale al R.Moldova, 
responsabil de elaborarea bazei legislativ-normative pentru edificarea societăţii informaţionale în 
R.Moldova. Coordonarea interacţiunii cu alte ministere la mplementarea sistemelor informaţionale. 
Participarea la elaborarea şi responsabil de coordonarea cu autorităţile administraţiei publice centrale 
pentru aprobarea Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale - "Moldova 
electronică" a.a. 2005-2010 (HG nr.255/2005). Participarea la elaborarea şi responsabil de 
coordonarea cu ministerele de resort pentru aprobarea Legii cu privire la informatizare şi resursele 
informaţionale de stat (Legea nr.467/2003), Legea privind comerţul electronic (Legea nr.284/2004). 
Experienţa de interacţiune cu ministere la nivel înalt şi alte autorităţi ale administraţiei publice -  4,5 
ani. Participarea la şedinţele săptămînale ale Guvernului.
- a.a.2005-2008, Director, Direcţia Generală Dezvoltarea societăţii informaţionale a Ministerului 
Dezvoltării Informaţionale al R.Moldova, responsabil de elaborarea cadrului legislativ-normativ din 
domeniu IT şi asigurarea interacţiunii cu ministerele la implementarea Strategiei Naţionale 
"Moldova electronică" a.a.2005-2010. Elaborarea Regulamentului de implementare E-Moldova (HG 
nr.27/2006), responsabil de elaborarea Planurilor anuale şi asigurarea interacţiunii cu autorităţile 
administraţiei publice la realizarea Strategiei Naţionale E-Moldova (HG nr.421/2007, HG 
nr.606/2007, HG nr.476/2008). Elaborarea şi coordonarea concepţiilor sistemelor informaţionale de 
importanţă statală în cadrul Sistemului informaţional naţional unic a centrului de coordonare E-Gov, 
promovarea e-Servicii în cadrul administraţiilor publice : G2G, G2C şi G2B. Elaborarea şi 
coordonarea cu autorităţile publice centrale a concepţiilor Guvernării electronice şi Centrului de 
guvernare electronică (HG nr.760/2010) etc. Participarea la elaborarea şi coordonarea cu ministere a 
Legii cu privire la registre (Legea nr.71/2007), Legea comunicaţiilor electronice (Legea 
nr.241/2007). Experienţa de interacţiune cu ministere la nivel înalt şi alte autorităţi ale administraţiei 
publice -  4,5 ani.
- a.a.2008-2013, Director ANRCETI, responsabil de elaborarea şi monitorizarea executării cadrului 
legislativ şi de reglementare din domeniul comunicaţiilor electronice în R.Moldova, ajustarea la 
cerinţele cadrului UE (proiect cu suport BEREC). Realizări : desemnarea furnizorilor cu putere 
semnificativa pe piata comunicatiilor electronice (Moldtelecom, Orange, Moldcell) cu impunerea 
obligaţiilor ex-ante speciale, eliberarea licenţelor la telefonia mobilă 2G şi 3G, liberalizarea pieţei de 
acces la Internet, elaborarea cadrului normativ şi implementarea Portabilităţii numerelor de telefon 
etc. Organizarea procesului transparent de consultare la aprobarea actelor de reglementare din 
domeniul. Participarea la şedinţele săptămînale ale Guvernului.
- „StarNet Management Grup” SRL, a.2014 -  prezent : elaborarea Statutului şi arhitecturii de
funcţionare a Concernului STARNET, implementarea managementului corporativ în grupul de 
companii. Responsabil de organizarea şi coordonarea interacţiunii intercompani, elaborarea 
standartelor de grup şi optimizarea proceselor,____________________________________________
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