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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

Numele  SERGIU TOFILAT 
Adresa permanentă  mun. Chişinău, Republica Moldova 

E-mail  stofilat@gmail.com  
 

Cetățenia  Republica Moldova 
 

Data naşterii [ Ziua, luna, anul ]  02.11.1983 
Locul naşterii  MDA CAHUL 

 
EXPERIENŢA DE LUCRU 

• Data (de la – până la)  Decembrie 2020 – prezent  
• Denumirea şi adresa angajatorului  Preşedinţia Republicii Moldova 

• Genul de activitate  Consiliere în domeniul energetic 
• Poziţia deţinută  Consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul energetic 

 
• Data (de la – până la)   Aprilie 2017 - prezent 

• Denumirea şi adresa angajatorului  A.O. Comunitatea „WatchDog.MD”  
• Genul de activitate  Analiza şi monitorizarea politicilor publice 

• Poziţia deţinută  Preşedinte 
 

• Data (de la – până la)  Iunie 2017 – Decembrie 2017 
• Denumirea şi adresa angajatorului  A.O. Media Alternativa (TV8) 

• Genul de activitate  Producerea emisiunilor analitice  
• Poziţia deţinută  Prezentator TV, emisiunea „Watchdog” 

 
• Data (de la – până la)  Iunie 2015 – Aprilie 2016 

• Denumirea şi adresa angajatorului  Institutul pentru Politici şi Reforme Europene (IPRE) 
• Genul de activitate  Analiza politicilor publice 

• Poziţia deţinută  Moderator politici economice 
 

• Data (de la – până la)  Iunie 2012 – Iunie 2015 
• Denumirea şi adresa angajatorului  SRL „Elital-Garant” 

• Genul de activitate  Dezvoltarea proiectelor investiţionale, elaborarea planurilor de afaceri 
• Poziţia deţinută  Asociat, director financiar 

 
• Data (de la – până la)  Septembrie 2009 – August 2011 

• Denumirea şi adresa angajatorului  BC Eximbank – Gruppo Veneto Banca SA 
• Genul de activitate  Activitate bancară 

• Poziţia deţinută  Director adjunct al filialei nr. 20 
 

• Data (de la – până la)  Aprilie 2008 – Septembrie 2009 
• Denumirea şi adresa angajatorului  BC Eximbank – Gruppo Veneto Banca SA 

• Genul de activitate  Activitate bancară 
• Poziţia deţinută  Şef-adjunct al secţiei credite, filiala nr. 20 

 
• Data (de la – până la)  Iulie 2006 – Aprilie 2008 

• Denumirea şi adresa angajatorului  BC Eximbank – Gruppo Veneto Banca SA 
• Genul de activitate  Activitate bancară 

• Poziţia deţinută  Ofiţer de credite, oficiul central 
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ACTIVISM CIVIC 
• Data (de la – până la)  August 2015 – prezent 

• Activităţi principale  Începând cu anul 2015 am format un grup de iniţiativă pentru monitorizarea sectorului energetic, pentru 
investigarea schemelor de corupţie, elaborarea studiilor analitice şi politicilor publice, monitorizarea 
activităţii ANRE şi participarea la şedinţele publice.  

- În septembrie 2015 – august 2016 am investigat schema de livrare a energiei prin firma-căpuşă 
Energokapital, care are conexiuni cu firmele offshore implicate în frauda bancară. Am depus 
plângeri la Procuratură şi am prezentat probe despre transferurile de $19 milioane, efectuate 
către firmele offshore.  
https://www.moldova.org/schema-energokapital-explicata-pe-intelesul-tuturor/ 
Urmare a presiunii publice, Procuratura a fost nevoită să pornească urmărirea penală, iar din 
ianuarie 2017 Ministerul Economiei a început organizarea licitaţiilor la importul de energie, în 
baza ghidului elaborat de Secretariatul Comunităţii Europene. În rezultat au fost lichidaţi 
intermediarii la livrarea energiei, însă legislaţia mai trebuie îmbunătăţită pentru a crea condiţii 
de concurenţă onestă. 

- În noiembrie 2016 – martie 2017 împreună cu un grup de activişti civici am investigat proiectul 
de eficienţă energetică MOREEFF, implementat de Primăria Chişinău. Am identificat carenţele 
şi am organizat câteva şedinţe de lucru cu antreprenorii şi consilierii municipali, pentru a 
elabora propuneri concrete de îmbunătăţire a noului proiect de 25 milioane Euro privind 
eficienţa energetică a blocurilor, finanţat de BERD/BEI.  
https://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/cum-a-fost-compromis-proiectul-de-
schimbare-a-ferestrelor-la-blocurile-din-chisinau 

- În ianuarie 2018 am solicitat de la ANRE reducerea imediată a tarifului la gaz, ca urmare a 
ieftinirii cu 30% a preţului de import. Am anticipat atunci planurile Partidului Democrat, care 
intenţiona să speculeze cu ajustarea tarifului în scopuri electorale: să menţină tariful majorat şi 
să acumuleze supra-plăţi de la consumatori pe parcursul anului, ca în ajunul alegerilor 
parlamentare să excludă din tarif banii deja achitaţi de consumatori şi să reducă tariful într-o 
măsură mai mare.  
https://watchdog.md/2018/01/18/de-ce-trebuie-redus-tariful-pentru-gazele-naturale/ 
Împreună cu mai mulţi colegi am organizat o campanie de informare a opiniei publice în acest 
sens. Deoarece costurile politice au devenit prea mari pentru Partidul Democrat, în martie 2018 
conducerea ANRE a redus cu 20% tariful la gazele naturale. 

De asemenea am participat la lansarea mai multor inițiative civice privind apărarea şi exercitarea 
drepturilor electorale: 

- Am participat la organizarea protestelor împotriva sistemului electoral mixt de către societatea 
civilă în primăvara-vara anului 2017 și ulterior în 2018. De asemenea am participat la 
constituirea a două grupuri de inițiativă cu privire la anularea sistemului electoral mixt prin 
organizarea unui referendum legislativ republican. Scopul acestei inițiative a fost de a adopta 
prin referendum o lege cu privire la abrogarea sistemului mixt și readucerea legislației 
electorale la situația anterioară modificărilor din iunie 2017. Ambele grupuri cu cca 800 de 
membri au fost constituite conform legislaţiei, însă înregistrarea acestora a fost refuzată de 
Comisia Electorală Centrală din motive formale și la indicație politică. Refuzul de a înregistra 
grupurile de inițiativă a servit temei pentru o adresare la Curtea Constituțională, care a statuat 
dreptul cetățenilor de a adopta legi prin intermediul referendumurilor legislative. 

- Diverse activități şi iniţiative de contracarare a dezinformării cetățenilor prin mass-media 
aservită politic, precum și contracararea strategiilor de divizare a societății de către regimul 
Plahotniuc și sateliții săi politici.  

- În contextul alegerilor prezidențiale din noiembrie 2020, am participat cu mai mulți colegi la o 
campanie informare a cetățenilor plecați în străinătate cu privire la necesitatea înregistrării 
prealabile, în vederea deschiderii unui număr mai mare de secții de votare peste hotare.                       
În rezultat, numărul de înregistrări prealabile a crescut de la 24 la 60 mii, fapt ce ne-a permis 
exercitarea presiunii publice asupra CEC în vederea deschiderii mai multor secții de votare în 
străinătate comparativ cu alegerile precedente. În cadrul campaniei a fost depistată o schemă 
de fraudare a înregistrărilor prealabile prin furtul datelor personale a cetățenilor, având drept 
scop deschiderea mai multor secții în Federația Rusă. Aceste probe ne-au permis să punem 
presiune asupra PSRM, sateliților acesteia și instituțiilor publice aservite politic.  

 
STUDII ŞI EDUCAŢIE 

 
• Data (de la – până la)  Septembrie 2002 – Iulie 2006 

• Denumirea şi adresa instituţiei  Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) 
• Disciplinele principale   Facultatea Finanţe, specialitatea „Bănci şi Burse de Valori” cu predare în engleză 
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• Titlul    Licenţiat în economie 
Teza anuală: Strategii financiare în baza contractelor Options 
Teza de licenţă: Sursele de finanţare a investiţiilor corporative 

 
• Data (de la – până la)  Noiembrie 2007 

• Denumirea şi adresa instituţiei  Centrul de training al BC “National Bank of Greece”, Atena 
• Disciplinele principale  Analiza şi evaluarea solicitărilor de credit; Gestiunea creditelor neperformante 

 
 

PUBLICAŢII 
 

• Octombrie 2020  Studiu privind datoria la gaz a Moldovei: „Moldovagaz vs Gazprom: cine de fapt are datorii?” 
https://www.watchdog.md/2020/10/28/comunicat-privind-studiul-despre-datoria-la-gaz/ 

• Septembrie 2019  Studiu „Moldovagaz – 20 de ani de fraude masive sub protecţia acţionarilor şi instituţiilor de 
stat” 
https://www.watchdog.md/2019/09/23/moldovagaz-20-de-ani-de-fraude-masive-sub-protectia-
actionarilor-si-institutiilor-de-stat/ 

• Iunie 2019  Studiu "Laundromatul rusesc – schema de spălare a 70 miliarde dolari facilitată de elitele 
politice din Moldova”  
https://watchdog.md/2019/06/17/laundromatul-rusesc-schema-de-spalare-a-70-miliarde-dolari-
facilitata-de-elitele-politice-din-moldova/ 

• Iunie 2019  Studiu "Gazoductul Ungheni-Chișinău: Perspective până și după 2020” 
https://www.expert-grup.org/ro/biblioteca/item/1805-gazoductul-ungheni-chisinau-perspective-
pana-si-dupa-2020&category=7 

• Octombrie 2017  Raport de monitorizare a activităţii ANRE pentru 2015-2017 
http://eap-csf.eu/wp-content/uploads/Moldova-final-ro.pdf 

• Aprilie 2017  Studiu privind datoria la gaz a regiunii transnistrene: „Impunitate şi înţelegeri rentiere în 
sectorul energetic al ţării” 
https://bit.ly/2IlHvTR 

• August 2016  Investigaţie privind compania-intermediar “Energokapital” la procurarea de energie 
https://www.moldova.org/schema-energokapital-explicata-pe-intelesul-tuturor/ 

 
 


