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Curriculum Vitae

Nume

Cîrlan

Prenume

Gheorghe

Prenume după tată

Evlampie

Data şi locul naşterii

16.02.1957 satul Clişova, Orhei, Republica Moldova

Studii (detaliat)

Şcoala medie din comuna Ciocâlteni, Orhei , Republica Moldova
(1974)
Facultatea juridică a Universităţii de Stat din Chişinău, student
(1977-1982)
Facultatea de drept a Universităţii de Stat în numele lui M. V.
Lomonosov, Moscova, aspirant/doctorand (1982-1985);
Centrul European pentru Studii de Securitate “ George C.
Marshall”(1999)
Academia militară din oraşul Skopje, Macedonia , FYROM, Fosta
Iugoslavia (2007)

Activitate profesională
a) funcţii deţinute de la absolvirea
facultăţii şi până în prezent (în ordine
cronologică)
b) funcţii didactice
c) performanţe în activitatea
profesională
d) alte informaţii

1985-1986 – profesor de drept la Institutul de perfecţionare a
cadrelor de conducere din economia naţională, municipiul
Chişinău;
1986-1990 – Judecător popular sovietic, mun. Chişinău;
1990 -1994 – deputat în Parlamentul Republicii Moldova;
1994-1997 – consilier al Preşedintelui Parlamentului Republicii
Moldova;
1997-1999 - consilier al Preşedintelui Republicii Moldova;
1998-1999 - Secretar al Consiliului Suprem de
Securitate,Republica Moldova
1999-2001 – Ambasador cu misiuni speciale din cadrul
Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova.
Șeful grupului de lucru pentru elaborarea Tratatului politic între
Federația Rusă și Republica Moldova ,precum și Tratatului politic
între Republica Moldova și România.
Rezultat: În a. 2001 s-a semnat, încheiat și ratificat(2002) Tratatul
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politic dintre Federația Rusă și Republica Moldova
2001-2022 – avocat
2002-2005 jurist, prim vice Director, Centrul Republican de studii
în domeniul construcțiilor
2005 -2017(iunie) administrator la agentul economic
2019 – prezent : lector, catedra drept public – Universitatea de
Stat din Comrat
2005 - prezent, avocat.

Familia

Căsătorit : nevasta - Rodica, pensionară.
Trei copii - majori, un nepot, o nepoțică.

Distincţii şi menţiuni:

Medalia „Meritul civic”

a) Diplome

Medalia Comisiei Unificate de Control (CUC)’’ Pentru menținerea
păcii’’

b) Ordine, medalii.
c) alte distincţii

Ordinul de Onoare
Ordinul bisericesc „Cuviosul Paisie Velicicovschi ”
Ordinul Republicii
Diploma de Onoare a Parlamentului republicii Moldova

Alte informaţii:
a) funcţii elective — consilier, deputat,
etc.
b) activitate politică, oștească
c) Evoluţie profesională şi ştiinţifică
(stagieri, proiecte participări la
conferinţe naţionale şi internaţionale
etc.)

Candidat în științe juridice (doctor în drept), titlul obținut în anul
1985 la Universitatea de Stat în numele lui M. V. Lomonosov,
Moscova
Deputat în Parlamentul Republicii Moldova (1990-1994)
Coautor al Declaraţiei de independenţă a Republicii Moldova de
la 27 august 1991,
Votant şi semnatar al Declaraţiei de independenţă de la 27
august 1991 ,
Membru al Comisiei pentru elaborarea Constituției Republicii
Moldova 1992-1994
Vice – Președinte al Federației moldovenești de fotbal 1997prezent.

•

Nr. de telefon, la care pot fi contactat: telefon mobil: 069146368; fix: 0 22 271183
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•

E-mail: gheorghecirlan@yahoo.com

