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LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ilie-chirtoaca/  

Expertiză primară   

• Monitorizarea politicilor în domeniul anticorupție și promovarea funcționării transparente 

și responsabile a instituțiilor publice;  

• Mecanismul legal și practica de selecție și promovare a judecătorilor din Republica 

Moldova;  

• Cadrul legal ce reglementează activitatea organizaţiilor necomerciale; 

• Drepturile digitale.  

 
Educație formală   

LLM, International Human Rights Law, University of Essex, United Kingdom (2018) 

Magistru în drept, Proceduri judiciare civile, Universitatea de Stat din Moldova (2016) 

Licențiat în drept, Drept, Universitatea de Stat din Moldova (2014)  

 
Instruiri non-formale (selectate)  

Absolvent al programului Tech Camp for Civic Space Defenders, Stanford University, 

US (2020)  

Bursier, membru al grupului de resurse privind Drepturile Omului, Fundația Soros 

Moldova (2014- 2016)  

 
Experiență de muncă   
 

A.O. „Centrul de Resurse Juridice” (www.crjm.org)  Chisinau, Moldova   

   2013 – prezent (~8 ani)  

Funcții deținute: 

Consilier juridic/Director de Proiect (2021 - prezent)  

Consilier juridic/Manager de proiect (2016 - 2020) 

Consilier juridic (2016)   

Asistent juridic (2014 – 2015)  

Voluntar (2013) 

 

Human Rights Centre Clinic, University of Essex   Colchester, Marea Britanie 

 2017 – 2018 (~9 luni) 

Funcții deținute:   

Open Source Investigator (2018) Digital Verification Unit 

(https://www.youtube.com/watch?v=vqvN3KrZT-8)   

            Frontrunner plus (2017 – 2018) The Human Rights, Big Data and Technology Project  

            (https://www.hrbdt.ac.uk/) 

 
Uniunea Avocaților                         Chisinau, Moldova 
                                                2015 – 2016 (~18 luni) 

Stagiere în avocatură (avocat stagiar)              2020 – 2021 (~18 luni)  
  
Angajamente de scurtă durată, inclusiv pro-bono  
 
Consultant – organizație necomercială, revizuire, adaptare și modificarea proiectului Codului 
de Etică și Conduită pentru Sectorul Filantropiei și sponsorizare (2021)  

https://www.linkedin.com/in/ilie-chirtoaca/
http://www.crjm.org/
https://www.youtube.com/watch?v=vqvN3KrZT-8
https://www.hrbdt.ac.uk/
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Consultant – sucursală a unei organizații necomerciale internaționale - Consultanță juridică și 
expertiză privind posibilele opțiuni de reorganizare (2021)  
 
Trainer – organizație necomercială locală – training de jumătate de zi privind prevederile legii 
nr. 86.2020 cu privire la organizațiile necomerciale (2021)  
 
Consultant – organizație necomercială internațională - consiliere juridică și expertiză în 
vederea ajustării documentelor interne (2020 – 2021)  
 
Consultant – publicație periodică -  consiliere juridică privind procedurile de moștenire legală și 
înregistrarea noului administrator în registrele publice (2019) 
 
Alte angajamente relevante   
  
Membru, Consiliul de Administrare, Centrul pentru Jurnalism Independent, 2020 – prezent  
 
Președinte, Platforma pentru Promovarea și Dezvoltarea Filantropiei, 2021 – prezent        
 
Membru/Președinte, Consiliul Național al ONG-urilor (mandatul IX), 2018 - 2020 
 
Membru al panelului de experți CSO Sustainability Index – raport de țară (Moldova) 2020, 2019 
2016 
Membru, grup de lucru, Ministerul Justiției - elaborarea proiectul legii privind legea ONC 2016 - 
2019              
 
Publicații (selectate, co-autor/autor)    

 

2015 – prezent  – Buletinul informativ CRJM – contribuții pe diverse subiecte 

2015 „Sancționarea în cauzele de corupție” – cât de uniformă este practica judecătorească? 

2015 „Selectarea și cariera judecătorilor” – dublări de responsabilități sau garanții suplimentare?  

2018 „Cauzele cu privire la integritate” – este oare uniformă practica instanţelor judecătorești? 

este practica judecătorească 

2019 „Judecătorii de instrucție la 15 ani de activitate” – totaluri și perspective de viitor  

2020 „Transparenţa justiției versus datele cu caracter personal” – o analiză a modului de 

publicare a hotărârilor judecătorești în Republica Moldova 

2020 „Legea 87” - Eficiența mecanismului de reparare de către stat a prejudiciului cauzat prin 

examinarea prea lungă a cauzelor sau neexecutarea hotărârilor judecătorești   

2020 „Exproprierea dobânditorilor de bună-credință” - este oare uniformă practica 

judecătorească?  

2020 „Resetarea sistemului de selecție și promovare a judecătorilor” - lecții învățate și (noi)  

2021 „Inteligența artificială și rolul actorilor societății civile” - cazul Republicii Moldova 

2021 „De la hotărâri judecătorești la justiție” - cum asigurăm o mai bună motivare a hotărârilor 

judecătorești în Republica Moldova?  

2021 „Podcasturile CRJM” –  noile tehnologii și impactul acestora asupra drepturilor omului.  

 

Competențe de comunicare și IT   
 
Română: Nativ; Engleză: C1 (8.0 din 9.0) certificat IELTS (2017); Rusă: B2 – necertificat;   
IT: Utilizator experimentat: Microsoft Office, Excel, Adobe Ilustrator/In-design, Google suite.  

https://crjm.org/category/newsletter/
http://crjm.org/wp-content/uploads/2015/12/CRJM-DA-Sanct-cazuri-coruptie-23.12.2015-1.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2015/01/CRJM-DPP-Selectie-si-cariera-1.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2018/11/Cauzele-cu-privire-la-integritate-online-RO.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2018/12/Judec%C4%83torii-de-instruc%C5%A3ie_RO_web.pdf
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00XDF7.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/10/CRJM-2020-10-15-Raport-Legea-87.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/01/2020-Expropriere-dobandit-buna-credinta.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/05/Resetare-sistem-selectie-si-promovare-2013-2019.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2021/08/CRJM-study_Moldova_Digital-Literacy-Program-ROM-fin.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2021/11/2021-22-10-De-la-hotarari-judecatoresti-la-justitie_2021-RO_FINAL.pdf
https://anchor.fm/podcasturile-crjm

