CURRICULUM VITAE
Numele
Adresa permanentă
E-mail
Cetățenia
Data naşterii [ Ziua, luna, anul ]
Locul naşterii

GLIGOR ŞTEFAN
mun. Chişinău, Republica Moldova
stefan.gligor@gmail.com
Republica Moldova
14.05.1982
CHIŞINĂU

EXPERIENŢA DE LUCRU
• Data (de la – până la)
• Denumirea şi adresa angajatorului
• Genul de activitate
• Poziţia deţinută

Noiembrie 2011 - prezent
Birou Asociat de Avocați, „Gligor și Partenerii”. Nr. de înregistrare în registrul cabinetelor de
avocați și birourilor asociate de avocați: 1346. Cod fiscal: 43543016.
Avocatură
Șef birou asociat, avocat

• Data (de la – până la)
• Denumirea şi adresa angajatorului
• Genul de activitate
• Poziţia deţinută

Ianuarie 2008 - Mai 2011
„Consulting Services Group”/„CR&Partners Consulting”
Consultanţă juridică
Asociat

• Data (de la – până la)
• Denumirea şi adresa angajatorului

Noiembrie 2007 – Ianuarie 2008
TACIS, Support to PCA and WTO implementation and EU/Moldova European Neighborhood
Policy Action Plan (EN PAP) Project
Expertiză în domeniu public – Justiţie şi afaceri interne
Expert local în domeniul Justiţiei, Afacerilor Interne şi reglementării conflictului transnistrean

• Genul de activitate
• Poziţia deţinută
• Data (de la – până la)
• Denumirea şi adresa angajatorului
• Genul de activitate
• Poziţia deţinută
• Data (de la – până la)
• Denumirea şi adresa angajatorului
• Genul de activitate
• Poziţia deţinută

Noiembrie 2005 – Iulie 2006
Serviciul informaţional-analitic şi de prognozare în cadrul Aparatului Parlamentului Republicii
Moldova
Administraţie Publică
Referent principal
Septembrie 2004 - Noiembrie 2005
Departamentul Informaţional-analitic al Ministerului Reintegrării Republicii Moldova
Administraţie publică
Consultant principal

ACTIVISM CIVIC
• Data (de la – până la)
• Denumirea şi adresa angajatorului
• Genul de activitate
• Poziţia deţinută

Page 1 - Curriculum vitae of
[ SURNAME, other name(s) ]

Ianuarie 2016 – prezent
N/A
Societate civilă/Activism civic
Expert în politici publice

• Activităţi principale

Incepind cu 2016 am inițiat mai multe discuții publice și am co-participat la lansarea mai multor inițiative
civice cu privire la subiecte de importanță națională:
In februarie 2017 am publicat o notă analitică cu privire la scopurile urmărite de regimul
Plahotniuc prin adoptarea sistemului electoral uninominal sau mixt. Am inițiat o campanie de
informare cu privire la neadmiterea schimbării sistemului electoral, manipulării și coruperii
electoratului în alegerile Parlamentare. Ulterior am elaborat unui studiu cu privire la schimbarea
sistemului și impactul acestuia pentru Comisia de la Veneția. Am participat la organizarea
protestelor împotriva sistemului electoral mixt de către societatea civilă în primăvara-vara
anului 2017 și ulterior în 2018;
Organizarea a două grupuri de inițiativă cu privire la anularea sistemului electoral mixt prin
organizarea unui referendum legislativ republican. Scopul acestei inițiative a fost adoptarea
unei legi 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 legii, însă înregistrarea acestora a fost refuzată de Comisia Electorală Centrală din
motive formale și la indicație politică. Refuzul de a înregistra grupruile de inițiativă a servit
temei pentru o adresare la Curtea Constituțională, care a statuat dreptul cetățenilor de a
adopta legi prin intermediul referendumurilor legislative.
Multiple campanii și activități de contracărare a dezinformării cetățenilor prin mass-media
aservită politic, precum și contracărarea strategiilor de divizare a societății de către regimul
Plahotniuc și sateliții săi politici.
Incepând cu februarie 2019, am participat la elaborarea și promovarea scenariului coaliției
provizorii între Blocul politic ACUM și Partidul Socialiștilor în vederea eliminării oligarhului Vlad
Plahotniuc și a Partidului Democrat de la guvernare, dezoligarhizare instituțiilor și organizarea
unor alegeri parlamentare anticipate. Acest scenariu a fost implementat de PSRM-ACUM doar
parțial în pofida argumentelor invocate. În loc de coaliție provizorie, a fost constituită o coaliție
de guvernare, fapt ce a făcut imposibilă implementarea unor reforme structurale de către
Guvernul Sandu cu un parlament corupt și traseist în spate. Constituirea coaliției de guvernare
a dus la căderea guvernului Sandu și coalizarea socialiștilor cu rămășițele Partidului Democrat
și ulterior la formarea actualei coaliții între PSRM, deputații subordonați lui Plahotniuc și
Fracțiunea Șor.
Odată cu constituirea blocului ACUM-PSRM, fiind evidentă lipsa de viziune cu privire la
modalitatea de reformare a justiției, am elaborat și promovat un concept amplu de reformă a
sistemului judecătoresc și a instituției procuraturii. După modificarea Legii Procuraturii și
anunțarea concursului la funcția de Procuror General a fost lansată o petiție cu privire la
participarea mea la respectivul concurs. Concursul organizat de Ministerul Justiției a eșuat, iar
rezultatele acestuia au fost declarate nule de către ministrul justiției pe motiv că nu s-a reușit
verificarea integrității mai multor procurori care au participat la concurs și comportamentului
vădit părtinitor al unui membru al comisiei de selectare a candidaților. Acest concurs a
declanșat căderea Guvernului Sandu în urma asumării răspunderii Guvernului pentru
modificarea Legii Procuraturii.
În contextul alegerilor prezidențiale din noiembrie 2020 am co-participat cu mai mulți colegi la o
campanie informare a cetățenilor plecați în străinătate cu privire la necesitatea înregistrării
prelalabile în vederea deschiderii unui număr mare de secții de votare. 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 în
comparație cu scrutinele precedente. În cadrul campaniei a fost depistată o schemă de
fraudare a înregistrărilor prealabile prin furtul datelor personale a cetățenilor pentru deschiderea
mai multor secții in Federația Rusă. Aceste. Aceste probe ne-au permis să punem presiune
asupra PSRM, sateliților acesteia și instituțiilor publice aservite politic.
În cadrul campaniei prezidențiale o activitate importantă a fost informarea continuă a
cetățenilor cu privire la abuzurile și încălcările comise de guvernare în vederea fraudării
rezultatelor și coruperii electoratului, fapt ce ne-a permis să diminuăm proporțiile fraudei
electorale.

• Data (de la – până la)
• Denumirea şi adresa angajatorului
• Genul de activitate
• Poziţia deţinută

Ianuarie 2017 – august 2018
Centrul de Politici și Reforme Structurale din Republica Moldova
Societate civilă
Director de programe, Justiție și buna guvernare

• Data (de la – până la)
• Denumirea şi adresa angajatorului
• Genul de activitate
• Poziţia deţinută

Noiembrie 2006 – Mai 2007
Proiectul Belarus Working Group, Colegiul Europei, Natolin, Varşovia
Societate civilă, voluntariat
Coordonator de proiect
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• Data (de la – până la)
• Denumirea şi adresa angajatorului
• Genul de activitate
• Poziţia deţinută

Septembrie 2004 – Septembrie 2007
NGO “CIVIC FORUM”, Chişinău, Moldova
Societate civilă, voluntariat
Coordonator naţional

• Data (de la – până la)
• Denumirea şi adresa angajatorului
• Genul de activitate
• Poziţia deţinută

Decembrie 2005 – Mai 2005
Proiect Alegeri Parlamentare 2005 “Hai la Vot”
Societate civilă, voluntariat
Coordonator

STUDII ŞI EDUCAŢIE
• Data (de la – până la)
• Denumirea şi adresa instituţiei
• Disciplinele principale

• Titlul

• Data (de la – până la)
• Denumirea şi adresa instituţiei
• Titlul
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[ SURNAME, other name(s) ]

Septembrie 2006 – Junie 2007
Colegiul Europei, Campusul din Natolin, Varşovia, Polonia
Instituţiile Uniunii Europene, Politica şi Politicile Uniunii Europene; Reprezentarea intereselor în
Uniunea Europeană; Integrarea Economică Europeană; Teoriile şi Strategiile Integrării
Europene; Crearea Politicelor şi Negocierile în UE.
Studii Europene Avansate Interdisciplinare
Domeniul de studii: Governance in the European Union
Teza de master: Rolul Uniunii Europene în soluționarea diferendului Transnistrean
Septembrie 1999 – Iulie 2004
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Departamentul Drept, Chişinău, Moldova.
Licenţiat în drept, Specializarea: Drept Internaţional Public

