
 
C u r r i c u l u m  V i t a e  

 
 
                                                Numele  Dărănuță Sergiu 

                        Adresa permanentă  mun. Chișinău, Republica Moldova 
                                             E-mail  sergiudaranuta@yahoo.com 

 
                                             Cetățenia  Republica Moldova 

                             Număr de telefon  +37360273273 
 

       Data naşterii (Ziua, luna, anul)   06.12.1983 
                                       Locul naşterii  Căușeni 
 
Experiența de lucru 
 
                         • Data (de la – până la)  2018-prezent 

• Denumirea şi adresa angajatorului  SRL “Darviser-Prim”, Chișinău 
                         • Genul de activitate  Comerț, Producere 

                                  • Poziţia deţinută 
• Activitate 

 Fondator, investitor, administrator 
Acest proiect a devenit posibil datorită investițiilor din resurse personale obținute în străinătate și 
reinvestite în mediul rural, fiind create 6 locuri de muncă. 
Centrul comercial prestează servicii de producere a produselor de panificație, brutărie și arenda 
spațiilor comerciale.  

 
                    • Data (de la – până la)  2009-prezent 
• Denumirea şi adresa angajatorului  SA “Unlib”, Căușeni 
                         • Genul de activitate  Comerț 
                              • Poziţia deţinută  Acționar, investitor 

Compania a reabilitat-construit și a dat în exploatare bunuri imobile în s. Tocuz, r-ul Căușeni. 
 
                        • Data (de la – până la)  2013-2018 

• Denumirea şi adresa angajatorului  Activitate de antreprenor (SUA) 
                         • Genul de activitate  Prestări servicii de producere, vînzare și montare de cherestea 

                                  • Poziţia deţinută  Antreprenor 
Am fondat o companie cu răspundere limitată care presta servicii de producere, vînzare și 
montare de cherestea și parchet natural în statul Florida și Alabama. Compania a creat 6 locuri 
de muncă și a subcontractat servicii de la alte persoane fizice/juridice 17 la necesitate.  

 
 
                        • Data (de la – până la)  2008-2013 

• Denumirea şi adresa angajatorului  Italia, Marea Britanie 
                         • Genul de activitate  Angajat 
                              • Poziţia deţinută  Depozitar la centrul comercial în or. Quarona, provincia Vercelli. 

Angajat la fabrica Ashbury, or. Corby, Marea Britanie. 
 
 
                        • Data (de la – până la)  2006-2008 



• Denumirea şi adresa angajatorului  Calea Ferată a Moldovei, Chișinău 
                         • Genul de activitate  Funcționar Public 
                              • Poziţia deţinută  Inspector Superior 

 
Activism Civic 
 

                      • Data (de la – până la)  2009-2020 
• Activități principale  • În perioada 2019-2020 am realizat și prezentat un talk show online de sinteză și analiză 

politică, în care am promovat gândirea critică și obiectivă asupra proceselor politice din 
Republica Moldova, am combătut mesajele false și am încurajat cetățenii în implicare civică și 
în luarea deciziilor. 

• În 2020 am devenit membru al Asociații Obștești (ADER) în calitate de expert în politici publice. 
• În perioada 2009-2018 am fost membru activ al diasporei moldovenești din Italia, SUA, Marea 

Britanie. Am organizat numeroase întruniri, discuții, proteste anti-Plahotniuc, anti-sistem. 
• Am fost observator local / voluntar din partea Promo-Lex la alegerile din 2009-2010, în procesul 

monitorizării alegerilor parlamentare și locale. 
   
 

Studii și Educație 
 

• Data (de la – până la)  2001-2006 
          • Denumirea şi adresa instituției  Institutul Relații Internaționale și Științe Politice 
                                                  • Teza   Politologie și instruire juridică 
                                                  • Titlul    Licențiat în științe politice 
 

                    • Data (de la – până la)  1997-2001 
      • Denumirea şi adresa instituţiei  Liceul Teoretic “A. Mateevici” Căușeni 

                                                  • Titlul    Bacalaureat 
 


