
Curriculum vitae 
I. Date generale: 

Nume, prenume Bodean Valeriu 
Data, locul naşterii 01 ianuarie 1978, or. Criuleni Cetăţenia Republica Moldova 

 II. Educaţie / Studii de bază: 

Nr. 
crt. 

Perioada Instituţia, localizarea, facultatea  Specialitatea obţinută. 
Diplomă/certificat 

 1. 1996 - 2000 Universitatea de Stat din Moldova, mun. 
Chişinău, facultatea de drept 

Licenţiat în drept, diploma seria 
AL nr. 0031350 din 30.06.2000 

Studii postuniversitare/universitare (ciclul II):   
Nr. 
crt. 

Perioada Instituţia, adresa, facultatea Specialitatea, titlul obţinut. 
Diplomă/certificat 

 1. 2000 - 2002 Universitatea de Stat din Moldova, mun. 
Chişinău, facultatea de drept, masterat  

Magistru în drept, diploma seria 
AM nr. 001402 din 12.07.2002 

III. Experienţa de muncă  
Vechimea în organele procuraturii 16,5 ani (perioada anilor 2000 – 2017) 

Vechimea în funcţii de conducere în organele 
procuraturii 

8 ani (perioada anilor 2005 – 2010, 2011 – 2013, 
2015 - prezent) 

Experienţa de muncă aferentă funcţiei solicitate (începînd cu cea recentă) 
Perioada Subdiviziunea procuraturii. Funcţia deţinută. 

2016 - prezent  Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale – adjunct-
interimar al procurorului-şef 

  

Perioada Subdiviziunea procuraturii. Funcţia deţinută. 
2013 - 2016  Procuratura Generală - procuror pentru misiuni speciale 

  

Perioada Subdiviziunea procuraturii. Funcţia deţinută. 
2011 - 2013  Procuratura Generală - procuror, şef al Secţiei conducere a urmăririi penale în organele 

centrale ale MAI şi SV din cadrul Direcţiei exercitare şi conducere a urmăririi penale  
  

Perioada Subdiviziunea procuraturii. Funcţia deţinută. 
23.06.2010 – 
26.09.2011   

Procuratura Generală – procuror pentru misiuni speciale  

  

Perioada Subdiviziunea procuraturii. Funcţia deţinută. 
23.02.2005 – 
23.06.2010 

Procuratura mun. Chişinău – procuror, şef al Secţiei exercitare a urmăririi penale 

  

Perioada Subdiviziunea procuraturii. Funcţia deţinută. 
24.09.2004 – 
23.02.2005 

Procuratura Generală, Direcţia exercitare a urmăririi penale, Secţia exercitare a urmăririi 
penale în cauze excepţionale – procuror al secţiei 

  

Perioada Subdiviziunea procuraturii. Funcţia deţinută. 
06.09.2001 – 
24.09.2004 

Procuratura mun. Chişinău – anchetator  
- anchetator superior  
- anchetator pentru cauze excepţionale 

 

Perioada Subdiviziunea procuraturii. Funcţia deţinută. 
01.08.2000 – 
06.09.2001 

Procuratura sect. Ciocana mun.Chişinău – ajutor interimar al procurorului 
                                                                   -  ajutor al procurorului 

Implicarea în alte activităţi decît cele de serviciu,  
menite să contribuie la fortificarea Procuraturii 

Perioada Subdiviziunea procuraturii. Funcţia deţinută. 
2013 - 2016 Colegiul de calificare pe lîngă Consiliul Superior al Procurorilor – membru 
2016 - prezent Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor din subordinea Consiliului Superior 

al Procurorilor – preşedinte 
 


