Chișinău, Republica Moldova
Telefon +373 79778802
e-mail: buzusergiu@gmail.com

CURRÍCULUM VÍTAE – BUZU SERGIU
DATE PERSONALE

•

Data și locul nașterii: 08.03.1983
Drasliceni, Criuleni

STUDII

•

•
•

Universitatea de Stat din Moldova , Facultatea Relaţii Internaţionale
Ştiinţe Politice şi Administrative , Specialitatea Politologie şi Instruire
Juridică (2001 - 2005)
Licenţiat în Politologie şi Instruire Juridică (media licenţei – 9.25)
Liceul Teoretic, satul Magdacesti, raionul Criuleni (1998 – 2001)
Diploma de bacalaureat (media - 9.25)
Şcoala de cultură – generală, satul Drăsliceni, raionul Criuleni (1990 –
1998)
Media diplomei – 9.60

EXPERIENȚĂ Centrul de Instruire Continua in Domeniul Electoral
PROFESIONALĂ (pe linga Comisia Electorala Centrala)

Pozitia: Formator-mentor
•
•
•
•
•
•
•

Octombrie 2014 - Februarie 2015: alegeri parlamentare
August 2016 - Octombrie 2016: alegeri prezidentiale
Ianuarie 2019 - Martie 2019: alegeri parlamentare
August 2019 - Noiembrie 2019: alegeri locale generale
Februarie 2020 - programul „Bibliotecile – puncte de informare a
alegătorilor”, în cadrul proiectului „Consolidarea democrației în
Moldova prin alegeri incluzive și transparente”
Martie 2020 – programul “Rolul educatiei electorale in societatea
democratica”
Septembrie – Noiembrie 2020: alegeri prezidentiale

Responsabilitati:
•

Instruirea functionarilor electorali, in cadrul alegerilor parlamentare,
prezidentiale si locale: presedintilor si membrilor Consiliilor
Electorale de Circumscriptie Electorala de nivelul I si II, Birourilor
Electorale ale Sectiilor de Votare, operatorilor in cadrul sectiilor de
votare, reprezentantilor cu drept de vot consultativ ai concurentilor
electorali, observatorilor nationali

•

Instruirea in format online, a potentialilor membri BESV si ulterior a
membrilor desemnati, din cadrul birourilor electorale ale sectiilor de
votare, constituite in afara tarii

•

Instruirea membrilor partidelor politice, in perioada pre-electorala, in
vederea acordarii suportului informational, pentru angajarea ulterioara
in calitate de membri CECE I si II, BESV si operatori

•

Monitorizarea si evaluarea impactului instruirii membrilor Consiliilor
Electorale de Circumscriptie Electorala de nivelul I si II, Birourilor
Electorale ale Sectiilor de Votare, cit si operatorilor in cadrul sectiilor
de votare.
Acordarea asistentei informationale
Monitorizarea accesibilitatii sectiilor de votare, cu suportul Canada
Fund for Local Initiatives si USAID
Elaborarea unor recomandari (in cadrul unui raport final) in vederea
imbunatatirii continutului instrurii, cit si a cadrului legislativ pentru
urmatoarele scrutine electorale
Instruirea bibliotecarilor (-elor), programul „Bibliotecile – puncte de
informare a alegătorilor”, în cadrul proiectului „Consolidarea
democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente”,
implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Agenției
Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, Ambasadei Marii
Britanii la Chișinău prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare
și al Ambasadei Olandei prin Programul Matra.
Instruirea cadrelor didactice in cadrul proiectului “Rolul educatiei
electorale in societatea democratica”, in scopul promovarii spiritului
civic si al democratiei participative

•
•
•
•

•

Talk-show de sinteză și analiză politică – “FotoSinteza Politică”
Pozitia: Realizator si prezentator (2020)
•

•

Talk-show de sinteză și analiză politică menit să.schimbe, percepții
sedimentate în timp, datorită intoxicarii informaționale “administrate”
zilnic, de a promova gîndirea critică în cadrul proceselor democratice
mimate și de a filtra informația care ni se ofera pe tavă.
Misiunea: realizarea unui șir de materiale video informative, cu
tematică social-politică, în vederea sensibilizării și informarii corecte a
cetățenilor Republicii Moldova privind situația politică din tară,

•

combaterea mesajelor false și încurajarea implicării cetățenilor în
luarea deciziilor.
Obiective: implicarea și activizarea cetățenilor din țară și diasporă în
procesul decizional prin discuții , schimb de experiențe , inițiative
locale/regionale, cît și naționale , în identificarea problemelor și
oferirea soluțiilor, pe diverse domenii, pentru a asigura dezvoltarea
unei democratii participative.

Revista “VIP magazin”, proiectele “Omul Anului”, “50 cei mai influenti
moldoveni”, “Top 111 cele mai indragite branduri in Moldova”, “Top 100
manageri”, “99 femei ale Moldovei”
Pozitia: Sales & Marketing manager (2010 – 2020)
Responsabilitati:
•
•
•
•
•
•

Elaborarea politicii de vînzări/marketing
Analiza si eficientizarea proceselor in domeniul vinzari & marketing
Negocierea şi semnarea contractelor
Coordonarea clientelei
Organizarea evenimentelor
Lansarea şi implementarea noilor proiecte

Revista online - Unica.md si reteaua Unica Sport
Pozitia: Sales director (martie 2016 - martie 2017)
Responsabilitati:
•

Elaborarea politicii de vînzări/marketing

•
•
•
•

Analiza si eficientizarea proceselor in domeniul vinzari & marketing
Negocierea şi semnarea contractelor
Coordonarea clientelei
Lansarea şi implementarea noilor proiecte

Agenţia Imobiliară “NVM-IMOBIL”
Pozitia: Sales manager (septembrie 2008 - octombrie 2009)
Responsabilitati:
•
•
•
•

Analiza pieţei imobiliare
Elaborarea politicii de vînzări
Negocierea şi semnarea contractelor
Coordonarea clientele

“ Standard Financiar”- revistă de analiză & rating;
“Ghidul Imobiliar” - revistă imobiliară ;
“Indrumarul Financiar” - revistă pentru promovarea şi susţinerea
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Întreprinderilor Agricole din Moldova

Pozitia: Sales manager (septembrie 2008 – octombrie 2009)
Responsabilitati:
•
•
•
•
•

Studii de piaţă
Elaborarea politicii de vînzări
Elaborarea politicii de preţuri
Negocierea şi semnarea contractelor de publicitate
Iniţierea şi implementarea noilor proiecte

“ Standart”, “Promo Studio” (outdoor agenţii)
Pozitia: Sales manager (septembrie 2008 – octombrie 2009)
Responsabilitati:
•
•
•
•

Studii de piaţă
Negocierea şi semnarea contractelor de publicitate
Elaborarea politicii de marketing/vînzări
Coordonarea clientelei

Scoala medie Drasliceni
Pozitia: Profesor de istorie (2005 – 2007)
Hotel “Meridian”, “Valiexchimp” – companie petroliera
Pozitia: Operator (2003 – 2005)
LIMBI STRĂINE

COMPETENȚE, REALIZARI,
ABILITĂȚI SOCIALE ȘI
ORGANIZATORICE

•

Româna – limba maternă

•

Engleza și Rusa – fluent

•

Franceza – nivel mediu

•
•
•
•
•
•

Iniţierea şi implementarea noilor proiecte
Spirit analitic, creativitate, dinamism
Excelente abilităţi de comunicare
Disponibilitate pentru program prelungit, responsabilitate
Punctualitate, flexibilitate, lucru în echipă
Competente digitale: Word, Excel, Power Point, MS-Office, e-mail

•

Participant in cadrul seminarelor organizate de catre Comisia
Electorala Centrala si Centrul de Instruire Continua in Domeniul
Electoral.

•

Conferința post-electorală „Consolidarea capacităților instituționale
ale organelor electorale din Republica Moldova”
Multiple participari in cadrul business traininguri-lor, seminarelor,

•

•
•
•
•
•
•

.

conferintelor organizate de catre Evenda, Angry Business si Lorand
Soares Szasz
Tehnici de comunicare sub egida specialiştilor francezi şi belgieni
Participant la conferinţa internaţională „Impactul organizaţiilor
internaţionale asupra dezvoltării ţărilor în tranziţie"
Recenzor în cadrul programului „Recensămîntul populaţiei 2004”
Colaborări cu voluntarii de la Peace Corps
Dublu campion la fotbal USM
Permis de conducere: categoria “B”

