SERGIU TOFILAT
Date personale:
Data naşterii: 02 NOV 1983
Starea civilă: Necăsătorit
E-mail: stofilat@gmail.com

Studii:
2002 – 2006

Academia de Studii Economice, Chişinău
Specialitatea "Bănci şi Burse de Valori" cu predare în limba engleză
Teza de licenţă: “Sursele de finanţare a investiţiilor corporative” (în baza
activităţii Departamentului Economic al C.A. „Air Moldova”)
Teza anuală: “Strategii financiare în baza contractelor Options”

•
•

Cursuri şi seminare de profil:
Mar’2011

Echipa de training “Ascent Group”, Chişinău
Tehnici de vânzări şi relaţii cu clienţii

Mai 2010

Centrul de training al Asociaţiei Băncilor din Moldova, Chişinău
Gestiunea reţelelor de filiale

Nov’2007

Centrul de training al BC “National Bank of Greece”, Atena
Creditarea comercială – analiza şi evaluarea solicitărilor de credit; Gestiunea creditelor
neperformante

Aug’2007

Visa International Small Business Forum, Singapore
Cardul bancar – instrument financiar indispensabil pentru IMM-uri

Mai 2007

Leo Grand Training and Convention Centre, Chişinău
Aspectele de bază privind leasing-ul

Experienţă profesională
Apr’2017 – curent:

Comunitatea pentru advocacy şi politici publice „WatchDog.md”
Preşedinte

Comunitatea WatchDog.md reuneşte experţi din cadrul societăţii civile din Republica Moldova, specializaţi pe
diverse domenii de importanță majoră, persoane cu experiență și calificare pentru a elabora, analiza sau evalua
politici publice sectoriale.
Mar’2016 – curent:

Centrul ASPE (Analiză, Supraveghere şi Protecţie în domeniul Energetic)
Cenzor

Centrul ASPE este o asociaţie obştească neguvernamentală, fondată în martie 2016. Organizaţia este specializată
în studierea problemelor din sectorul energetic, informarea corectă a cetăţenilor despre funcţionarea pieţei
energetice şi structura tarifelor, monitorizarea activităţii instituţiilor de stat responsabile de sector, efectuarea de
analize şi studii. Asociaţia colaborează cu alte instituţii locale şi internaţionale, inclusiv experţi în politici de
energetică, în privinţa elaborării recomandărilor de îmbunătăţire a cadrului legal din domeniul energetic.
De asemenea Centrul ASPE se preocupă de protecţia consumatorilor şi acordă asistenţă administraţiei publice
locale în probleme ce ţin de stabilirea tarifelor pentru serviciile reglementate.
Iun’2015 – Apr. 2016:

Institutul pentru Politici şi Reforme Europene (IPRE)
Moderator politici economice

Elaborarea analizelor şi notelor de poziţie pe diverse sectoare din economie; dezvoltarea şi promovarea
conceptelor de politici publice, cu implicarea directă a cetăţenilor.

Iun’2012 – Iun’2015:
•
•
•
•

Dezvoltarea proiectului investiţional “Parcul industrial Dobruja” în baza activelor SA „Moldcarton”
Contactarea şi interacţionarea cu parteneri strategici – corporaţii transnaţionale („Cargill”, „ILIM Group”,
„International Paper” ş.a.), fonduri de investiţii şi organizaţii financiare
Elaborarea a peste 20 planuri de afaceri pentru diverse companii locale din domeniul construcţiei,
agriculturii, industriei alimentare, comerţului, aviaţiei civile
Elaborarea modelului financiar pentru studiul de fezabilitate privind transportul public în or. Taraclia
(proiect USAID).

Mar’2013 – Sep’2013:

•
•
•

•
•
•

4.
5.
6.

SA “Orlact” (fabricarea produselor alimentare, halva)
Export manager

Am efectuat un studiu al pieţei de halva din Europa de Sud-Est, referitor la principalii consumatori şi
producători, asortimentul de produse, tipuri de ambalaj şi nivelul preţurilor
Am elaborat propuneri privind modernizarea design-ului şi tipului de ambalaj pentru produsele fabricate
de întreprindere
Am organizat şi coordonat procesul de elaborare a ambalajului nou din carton, mai comod, mai atractiv şi
mai ieftin
Am creat website-ul companiei

Sep’2009 – Aug’2011:
1.
2.
3.

SA „Augur-Perla” – membră a grupului “Mezellini” (fabricarea mezelurilor,
comerţ angro şi retail)
Economist principal

Planificarea fluxurilor financiare
Elaborarea planurilor de afaceri pentru companiile grupului
Perfectarea setului de documente şi aplicarea la programul de subvenţionare în agricultură (AIPA)

Dec’2011 – Dec’2012:
•

“Elital-Garant” SRL
Asociat, director financiar

BC “EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” SA

Director adjunct al filialei nr. 20 (filiala principală)
Organizarea şi coordonarea unui grup de 20 angajaţi
Interacţionarea cu principalii clienţi ai băncii
Monitorizarea permanentă a nivelului ratelor dobânzii în sistemul bancar, elaborarea propunerilor către
Direcţia Generală privind îmbunătăţirea competitivităţii produselor bancare
Controlul activităţii de creditare al filialei; gestiunea portofoliului de credite de 100 mln euro (cca 70%
din portofoliul de credite al băncii)
Analiza solicitărilor de credite ale clienţilor strategici şi perfectarea rapoartelor în cadrul Comitetului de
Credite
Responsabil de recrutarea şi training-ul personalului secţiei credite

Apr’2008 – Sep’2009:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BC “EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” SA
Şef-adjunct al secţiei credite, filiala nr. 20 (filiala principală)
Organizarea şi coordonarea unui grup de 7 angajaţi
Interacţionarea cu clienţii strategici ai băncii
Analiza şi gestionarea portofoliului de credite al filialei, perfectarea periodică a rapoartelor către Direcţia
Generală, auditul băncii-mamă, auditul extern, auditul BNM
Coordonarea activităţii de creditare şi monitorizarea creditelor neperformante
Analiza solicitărilor de credite şi perfectarea rapoartelor în cadrul Comitetului de Credite
Responsabil de recrutarea şi training-ul personalului secţiei credite

Iulie 2006 – Apr’2008:
1.

BC “EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” SA
Ofiţer de credit în cadrul filialei centrale

Interacţionarea cu clienţii corporativi, acordarea asistenţei consultative în elaborarea planurilor de
afaceri

2.
3.
4.
5.

Inspectarea debitorilor, a bunurilor propuse în gaj
Efectuarea analizei financiare şi a capacităţii clientului de a îndeplini obligaţiile de plată la creditele şi
garanţiile solicitate
Perfectarea contractelor de credit şi gaj
Efectuarea operaţiunilor de evidenţă a angajamentelor financiare în soft-ul specializat

Limbi străine cunoscute
Română
Rusă
Engleză
Franceză
Italiană

Înţelegere
Maternă
Maternă
Excelent
Satisfăcător
Satisfăcător

Scriere
Maternă
Maternă
Excelent
De bază
De bază

Vorbire
Maternă
Maternă
Bine
De bază
De bază

Cunoştinţe de operare la calculator
Utilizator avansat: MS Word, Excel, PowerPoint
Utilizator iniţiat: Adobe Photoshop, CorelDraw

Articole şi documente publicate
Apr. 2017:

Policy paper "Impunitate şi înţelegeri rentiere în sectorul energetic al ţării”, coautor
(http://viitorul.org/ro/content/sectorul-energetic-%C3%AEn-republica-moldova-esteostaticul-impunit%C4%83%C8%9Bii-%C8%99i-%C3%AEn%C8%9Belegerilor-rentiere)

Aug. 2016:

Investigaţie privind compania-intermediar “Energokapital” la procurarea de energie
(https://sergiutofilat.wordpress.com/2016/08/03/schema-energokapital-explicata-peintelesul-tuturor/)

Iun. 2016:

Rezoluţie privind administrarea frauduloasă a întreprinderii „Moldovagaz”, prezentată de
un grup de experţi în energetică
(https://www.scribd.com/doc/317059505/Rezolu%C5%A3ie-Moldovagaz-29-06-2016)

Apr. 2016:

Notă analitică privind stabilirea preţurilor la produsele petroliere
(http://ipre.md/2016/04/20/nota-analitica-sectorul-produselor-petroliere/)

Nov. 2015:

Notă analitică privind impactul modificării legii bugetului asupra Fondului rutier
(http://ipre.md/2015/11/03/nota-analitica-impactul-modificarii-legii-bugetului-asuprafondului-rutier/)

Sept. 2015:

Rezoluţie privind sectorul energetic, elaborată de un grup de experţi şi câteva centre
analitice (http://agora.md/stiri/12853/doc--criza-din-sectorul-energetic-poate-fidepasita- expertii-solicita-autoritatilor-sa-publice-mai-multe-documente)

Sept. 2015:

Notă analitică privind riscurile şi particularităţile procesului de lichidare a băncilor
(http://ipre.md/2015/09/11/nota-analitica-riscuri-si-particularitati-ale-procesului-delichidare-a-bancilor-2/)

Aug. 2015:

Notă analitică privind reglementarea preţului la pâinea socială
(http://ipre.md/2015/08/26/nota-analitica-majorarea-pretului-la-paine-2/)

Aug. 2015:

Pachetul agricol: riscuri şi soluţii alternative
(http://ipre.md/2015/08/10/nota-analitica-pachetul-agricol-2/)

Iun. 2015:

Analiza activităţii ANRE pentru anul 2014 (http://ipre.md/2015/06/17/nota-analiticarezultatele-activitatii-anre-pentru-anul-2014/)

Apr. 2015:

Nota analitică pentru infograficul “ Drumuri și căi ferate mai bune datorită Acordului de
Asociere”, în colaborare cu centrul analitic independent “Expert Grup”
(http://www.budgetstories.md/infografic-drumuri-cai-ferate/)

Mar. 2015:

Analiză economică independentă privind stabilirea tarifelor pentru energia electrică
(https://sergiutofilat.wordpress.com/2015/03/27/trebuie-sau-nu-majorate-tarifele-laenerge-electrica/)

Interese
Bowling, fotbal, muzică

Alte date personale
Permis de conducere categoria B, experienţă de conducere din noiembrie 2001

