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

 
 

Numele  TUDOR ŞOITU 
Adresa permanentă  Or. Ialoveni, Republica Moldova 

E-mail    
 

Cetățenia  Republica Moldova 
 

Data naşterii [ Ziua, luna, anul ]  14.01.1950 
Locul naşterii  COMUNA BAURCI-MOLDOVAN, R. CAHUL 

 
EXPERIENŢA DE LUCRU 
 

• Data (de la – până la)  Iulie 2011 – August 2016 
• Denumirea şi adresa angajatorului  Curtea de conturi a Republicii Moldova, MD-2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 69 

• Genul de activitate  Audit Financiar 
• Poziţia deţinută  Vice președinte a Curții de Conturi 

 
• Data (de la – până la)  Octombrie 1991 – Iulie 2011 

• Denumirea şi adresa angajatorului  Curtea de conturi a Republicii Moldova, MD-2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 69 

• Genul de activitate  Audit Financiar 
• Poziţia deţinută  Șef de secție administrării organelor de forță și de drept 

 
• Data (de la – până la)  Decembrie 1985 – Octombrie 1991 

• Denumirea şi adresa angajatorului  Ministerul Agriculturii, Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 102 

• Genul de activitate  Activitatea economico-financiară al sectorului agrar 
• Poziţia deţinută  Revizor principal 

 
• Data (de la – până la)  Mai 1977 – Noiembrie 1985 

• Denumirea şi adresa angajatorului  Sovietul Colhozurilor din r. Briceni, or. Briceni 

• Genul de activitate  Activitatea economico-financiară al sectorului agro-industrial 
• Poziţia deţinută  Revizor principal 

 
• Data (de la – până la)  August 1974 – Mai 1977 

• Denumirea şi adresa angajatorului  Asociația Moldvinprom pe lângă Sovietul miniștrilor a RSSM 

• Genul de activitate  Controlul activității financiar-economice a întreprinderilor din cadrul Moldvinprom 
• Poziţia deţinută  Revizor principal 

 
• Data (de la – până la)  1971 – 1974 

• Denumirea şi adresa angajatorului  Coloană mobilă de construcție mecanizată nr 94 din cadrul Ministerului Construcțiilor Sătești 

• Genul de activitate  Construcții 
• Poziţia deţinută  Contabil șef 

 
• Data (de la – până la)  1969 – 1971 

• Denumirea şi adresa angajatorului  Unitatea militară 105 din cadrul Ministerului Apărării a URSS, or. Sevostopol. 

• Genul de activitate  Militar 
• Poziția deținută  Sergent (finansist) în cadrul unității pentru apărarea aeriană 
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ACTIVISM CIVIC 
 

• Data (de la – până la)  2007 – prezent 
• Denumirea şi adresa angajatorului  N/A 

• Genul de activitate  Societate civilă/Activism civic 
• Poziţia deţinută  Expert în politici publice (energetică și finanțe publice) 

• Activităţi principale  Din 2007 am sensibilizat opinia publică pe mai multe subiecte de interes public și am co-participat la 
lansarea mai multor inițiative civice cu privire la subiecte de importanță națională: 

- In 2007 am elaborat studiul cu privire la înstrăinarea gazoductelor magistrale, care a fost 
prezentat public în cadrul IDIS Viitorul; 

- În anul 2008 am elaborat studiul cu privire la construcția gazoductelor de distribuție pe teritoriul 
Republicii Moldova, din contul BPN cu co-finanțarea din contul sectorului privat. 

- În 2018 am participat în calitate de co-autor în cadrul elaborării studiului cu privire la finanțarea 
separatismului din regiunea Transnistreană. 

- . 
     

STUDII ŞI EDUCAŢIE 
 

• Data (de la – până la)  Septembrie 1976 – Iunie 1981 
• Denumirea şi adresa instituţiei  Institutul Agricol din Chișinău M.V. Frunze 

• Disciplinele principale   Facultatea Economie, specialitatea – economist în evidență contabilă  
• Titlul    Licență 

 
• Data (de la – până la)  Septembrie 1967 – Iunie 1969 

• Denumirea şi adresa instituţiei  Colegiul de Finanțe și Credit, or. Odessa, Ucraina 
• Titlul    Specialist în finanțe publice 

 
 
 
 
 
 
 


