
H O T Ă R Î R E A nr.12-14/12 
cu privire la încurajarea  unor procurori în legătură cu aniversarea a XX-a  de la  

formarea Procuraturii Republicii Moldova 
 
23 ianuarie 2012                                         mun.Chişinău 
 
 Examinând chestiunea cu privire la încurajarea unor procurori pentru 
îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, în legătură 
cu aniversarea a XX-a de la formarea Procuraturii Republicii Moldova, audiind 
raportul dlui Valeriu Zubco, Consiliul Superior al Procurorilor –   

 
C O N S T A T Ă: 

 
Cu prilejul aniversării  a XX-a de la  formarea Procuraturii Republicii Moldova 

au fost înaintate prezentări cu privire la încurajarea procurorilor pentru activitatea 
desfăşurată. 

Conform art.59 din Legea cu privire la Procuratură, procurorii pot fi încurajaţi 
pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, pentru iniţiativă, operativitate, 
precum şi pentru alte merite relevante în serviciu. 

În acest context, Procurorul General Valeriu Zubco, membru de drept al 
Consiliului Superior al Procurorilor, apreciind profesionalismul, aportul adus la 
promovarea imaginii Procuraturi, activitatea îndelungată şi ireproşabilă a dlui Eugen 
Rusu, adjunct al Procurorului General, a solicitat Consiliului Superior al Procurorilor 
examinarea candidaturii dlui Eugen Rusu cu propunerea de a fi promovat pentru 
conferirea distincţiei de stat, Ordinul „Gloria Muncii”.     

Potrivit art. 59 alin.(3) din Legea cu privire la Procuratură, pentru merite 
deosebite în serviciu, procurorii pot fi propuşi spre decorare cu distincţii de stat. 
Propunerile de decorare cu distincţii de stat se înaintează Consiliului Superior al 
Procurorilor. 

În altă ordine de idei, consiliul a examinat propunerile cu privire la încurajarea 
procurorilor prin prisma art.59 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură. 

Luând în consideraţie rezultatele activităţii în perioada de referinţă, calităţile 
profesionale şi morale ale procurorilor evocaţi în prezentările înaintate,  în temeiul 
prevederilor art.22 din Legea cu privire la distincţiile de stat, art.59, art.82 alin.(2) 
lit.c), art.84 lit.f) din Legea cu privire la Procuratură, Regulamentul cu privire la 
distincţiile Procuraturii - 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. A propune Procurorului General să înainteze Preşedintelui Republicii 
Moldova candidatura dlui  Eugen Rusu, adjunct al Procurorului General, pentru 
conferirea Ordinului „Gloria Muncii”.   

2. A propune Procurorului General soluţionarea chestiunii cu privire la 
încurajarea procurorilor, după cum urmează: 
 

I. A decora:    cu  Medalia „Pentru Serviciu impecabil”  
 



     - de clasa I: 
 

- Dl Ivan Bancov                  - procurorul raionului Ceadîr-Lunga; 
- Dl Constantin Saranciuc    - procuror în Secţia control al urmăririi penale din  
                                                cadrul Direcţiei control al urmăririi penale şi  
                                                asistenţă metodică a Procuraturii Generale; 

 
      - de clasa a II: 

 
- Dl Iurie Garaba                  - procuror şef al Direcţiei investigaţii generale; 
- Dl Isai Sîrcu                       - procuror şef al Secţiei personal; 
- Dl Eduard Florea                - procurorul raionului Ungheni; 
- Dl Valeriu Chitoraga          - procurorul raionului Ialoveni; 
- Dl Vladimir Lupu               - adjunctul procurorului mun.Chişinău; 
- Dl Florin Valicu                  - procurorul raionului Leova; 
- Dl Valentin Covali              - procuror în Secţia control al urmăririi penale din  
                                                cadrul Direcţiei control al urmăririi penale şi asistenţă 
                                                metodică a Procuraturii Generale; 
                                                                     
                                                  - de clasa a III: 
 
 - Dl Remus Moroz                - procurorul raionului Hînceşti; 
 - Dl Alexandru Raţa              - procurorul raionului Străşeni; 
 - Dl Ruslan Toma                  - procuror şef al Secţiei exercitare şi conducere a  
                                                 urmăririi penale în procuratura mun.Chişinău; 
 
                  
                  cu Insigna de piept „ Eminent al Procuraturii”: 
 
 - Dl Andrei Pântea                 - prim - adjunctul Procurorului General; 
 - Dl Ruslan Popov                 - procuror şef al Direcţiei control al urmăririi penale şi 
                                                 asistenţă metodică a Procuraturii Generale;    
 - Dl Mircea Roşioru               - procuror şef al Direcţiei judiciare a Procuraturii 
                                                 Generale;                                                                                                  
 - Dl Nicolae Chitoroagă         - procuror şef al Direcţiei exercitare şi conducere a  
                                                  urmăririi penale a Procuraturii Generale;                                                 
 - Dl Ghenadie Guriţanu         - procurorul raionului Făleşti; 
 - Dl Adrian Bordianu             - procurorul raionului Sîngerei; 
 - Dl Serghei Cebotari             - procurorul raionului Soroca; 
 - Dl Marcel Dimitraş              - procuror şef al Secţiei judiciar civilă şi contencios 
                                                  administrativ din cadrul Direcţiei judiciare a  
                                                   Procuraturii Generale;                                                  
 - Dl Vladislav Guţan               - procuror şef-adjunct al Secţiei control al urmăririi 
                                                   penale din cadrul Direcţiei control al urmăririi penale 
                                                   şi asistenţă metodică a Procuraturii Generale;                                                                                              
 - Dl Veaceslav Soltan              - procuror şef al Secţiei tehnologii informaţionale 
                                                   şi investigaţii a infracţiunilor în domeniul informaticii  



                                                  a Procuraturii Generale; 
 - Dl Aurel Goncear                - adjunctul procurorului raionului Rezina; 
 - Dl Eugen Manolachi           - procurorul militar - adjunct Chişinău; 
 - Dna Raisa Baţura                - procuror în procuratura Curţii de Apel Bender; 
 - Dl Denis Rotaru                  - procuror în Secţia exercitare a urmăririi penale pe    
                                                   cauze excepţionale din cadrul Direcţiei exercitare şi  
                                                   conducere a urmăririi penale a Procuraturii Generale;                                                
 - Dl Sergiu Russu                  - adjunct al procurorului raionului Dubăsari; 
 - Dl Eduard Maşnic               - procurorul sect.Buicani, mun.Chişinău; 
 - Dl Mihail Vinogradov         - procurorul raionului Ocniţa; 
 
                       cu Medalia „Veteran al Procuraturii”: 
 
- Dl Nicolai Musteaţa; 
- Dl Anton Cardaniuc; 
- Dl Ion Gavriliuc;  
- Dl Valentin Golobciuc 
- Dl Anatolie Danighevici 
 

II.   A decerna:   Diplomă de onoare de categoria I: 
 
- Dnei Mariana Gornea         - procuror şef adjunct al Secţiei minori şi drepturile 
                                                omului din cadrul Direcţiei investigaţii generale a  
                                                Procuraturii Generale;                                                       
- Dlui Vitalie Sibov               - procuror şef adjunct al Secţiei conducere a urmăririi 
                                                 penale în organele centrale ale MAI şi SV din cadrul 
                                                 Direcţiei exercitare şi conducere a urmăririi penale a 
                                                 Procuraturii Generale; 
- Dlui Corneliu Popescu        - procuror în Secţia exercitare a urmăririi penale pe  
                                                cauze excepţionale din cadrul Direcţiei exercitare şi 
                                                    conducere a urmăririi penale a Procuraturii Generale; 
- Dlui Viorel Pocaznoi           - procuror în Secţia exercitare a urmăririi penale pe  
                                                 cauze excepţionale din cadrul Direcţiei exercitare şi 
                                                     conducere a urmăririi penale a Procuraturii Generale; 
 - Dnei Victoria Popov          - procuror în procuratura raionului Ungheni; 
 - Dlui Vitalie Gavriliţă         - procuror în procuratura de nivelul Curţii de Apel;  
                                                 Chişinău; 
 - Dlui Octavian Nărea          - procuror în Secţia exercitare a urmăririi penale pe  
                                                cauze excepţionale din cadrul Direcţiei exercitare şi 
                                                    conducere a urmăririi penale a Procuraturii Generale; 
 - Dlui Grigore Dântu            - procuror în procuratura mun.Chişinău; 
 - Dlui Cornel Pleşca             - procuror în procuratura mun.Chişinău; 
 - Dlui Nicolae Zanevici          - procuror şef adjunct al Secţiei exercitare şi conducere 
                                                a urmăririi penale a procuraturii mun.Chişinău; 
 - Dlui Andrei Maţco               - procuror şef adjunct al Secţiei judiciare şi investigaţii 
                                                generale a procuraturii mun.Chişinău 
 - Dnei Irina Vîrlan                - procuror în Secţia investigaţii financiar economice         



                                                din cadrul Direcţiei investigaţii generale a Procuraturii  
                                                Generale; Secretar CSP. 
 - Dlui Vasilii Hrapacov        - procuror în procuratura UTA Găgăuzia; 
 - Dlui Lilian Bacalîm           - procuror în procuratura sect.Centru, mun.Chişinău; 
                                                         
                                      Diplomă de onoare de categoria II: 
 
- Dlui Constantin Miron       - procuror în procuratura de nivelul Curţii de Apel  
                                               Chişinău;                                                 
- Dnei Tatiana Rusu              - procuror în procuratura raionului Briceni; 
- Dlui Oleg Sajin                     - procuror în Secţia investigaţii financiar-economice din 
                                               cadrul Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale; 
- DluiVladimir Lupu             - procuror în Secţia control al activităţii operative de 
                                               investigaţii şi asigurarea regimului secret; 
- Dnei Ina Leahu                   - procuror în Secţia minori şi drepturile omului din 
                                               cadrul Direcţiei investigaţii generale a Procuraturii 
                                               Generale; 
- Dlui Aurelian Buzdugan      - adjunctul  procurorului raionului Străşeni; 
- Dlui Ion Dulgheru               - adjunctul procurorului sect.Centru, mun.Chişinău; 
- Dlui Oleg Afanas                 - adjunctul procurorului sect.Centru, mun.Chişinău; 
- Dnei Svetlana Catană            - procuror în Secţia control ierarhic superior şi asistenţă  
                                                metodică din cadrul Direcţiei control al urmăririi  
                                                    penale şi asistenţă metodică a Procuraturii Generale; 
- Dlui Igor Rusnac                 - procuror în procuratura raionului Ocniţa; 
- Dlui Ruslan Zamfirov            - procuror în Secţia control al executării pedepselor şi 
                                                locurilor de detenţie; 
 
                                      Diplomă de onoare de categoria III: 
 
- Dnei Carolina Vicol            - procuror în Secţia investigaţii financiar-economice 
                                               din cadrul Direcţiei judiciare a Procuraturii  
                                               Generale; 
- Dlui Alexandru Stîngaci     - procuror în Secţia control al activităţii operative de 
                                               investigaţii şi asigurarea regimului secret; 
- Dlui Alexandru Chiriţa       - procurorul militar în procuratura militară Chişinău; 
- Dlui Marian Tomic             - procuror delegat în Secţia minori şi Drepturile 
                                                omului din cadrul Direcţiei investigaţii generale a 
                                                Procuraturii Generale; 
- Dlui Andrei Lesnic              - procuror în procuratura raionului Străşeni; 
- Dnei Zinaida Cealic             - procuror în procuratura raionului Străşeni; 
- Dlui Sergiu Mititelu             - adjunctul procurorului raionului Făleşti; 
- Dlui Vitalie Busuioc            - procuror în Secţia conducere a urmăririi penale în 
                                                 organele centrale ale MAI şi SV din cadrul  
                                                 Direcţiei exercitare şi conducere a urmăririi penale 
                                                 a  Procuraturii Generale;                                                    
- Dnei Olga Pavalachi             - procuror în procuratura sect.Centru, mun.Chişinău; 
- Dlui Ruslan Dobrioglo         - adjunctul procurorului raionului Basarabeasca; 



- Dlui Valeriu Hudoba             - procuror în procuratura sect.Botanica,mun.Chişinău; 
- Dlui Serghei Savca                - procuror în procuratura sect.Botanica,mun.Chişinău; 
- Dlui Roman Nogai                - procuror în procuratura sect.Botanica,mun.Chişinău; 
- Dnei Victoria Lanovenco      - procuror în procuratura sect.Botanica,mun.Chişinău; 
- Dlui Ion Pripa                        - procuror în procuratura Anticorupţie; 
- Dlui Viorel Plopa                   - procuror în Secţia judiciar penală din cadrul                                                           
                                                   Direcţiei judiciare a Procuraturii;  
- Dlui Sergiu Jumbei                - procuror în procuratura raionului Orhei; 
- Dnei Svetlana Dodon            - procuror în procuratura raionului Orhei; 
- Dlui Valeriu Babenco            - procuror în procuratura raionului Leova; 
- Dlui Teodor Diaconu             - adjunctul procurorului raionului Nisporeni;                                                            
- Dlui Ion Neguriţa                  - procuror în procuratura Anticorupţie; 
- Dlui Mihail Ivanov                - procuror în procuratura Anticorupţie; 
- Dlui Roman Statnîi                - procuror în procuratura Anticorupţie; 
 

III. A oferi cadouri: 
            
- Dlui Anatolie Maliuta          - procuror în procuratura raionului Rezina; 
- Dlui Tudor Gratii                 - procuror în procuratura raionului Sîngerei; 
- Dnei Natalia Ciumac           - procuror în procuratura raionului Donduşeni; 
- Dlui Veaceslav Potînga        - procuror în procuratura raionului Nisporeni; 
                          

IV. A acorda premii în mărime de 50% din salariul de bază: 
 
 - Dlui Leonid Ţărnă              - procuror în procuratura raionului Făleşti;  
 - Dlui Vasile Disculţu            - procuror în procuratura raionului Hînceşti;   
 - Dlui  Anatolie Gîrbu           - procuror în procuratura raionului  Ungheni; 
 - Dlui Radu Nicorici              - procuror în procuratura raionului  Ungheni; 
 - Dlui Eugen Trocin               - adjunctul procurorului raionului Donduşeni;    
 - Dnei Elena Roşior               - procuror în procuratura raionului Anenii Noi; 
 - Dnei Tatiana Talpă              - procuror în procuratura raionului Şoldăneşti; 
 - Dlui  Ion Ticu                      - procuror în procuratura sect.Buiucani, mun.Chişinău; 
 - Dnei Elena Daranuţa           - procuror în procuratura sect.Buiucani, mun.Chişinău; 
 - Dlui Dumitru Raileanu        - procuror în procuratura sect.Buiucani, mun.Chişinău; 
 - Dlui Roman Eremciuc         - procuror în Secţia conducere a urmăririi penale în 
                                                   organele centrale ale MAI şi SV din cadrul Direcţiei  
                                                   exercitare şi conducere a urmăririi penele a  
                                                    Procuraturii Generale;                                                       
 - Dlui Gheorghe Borş             - procuror în procuratura raionului Hînceşti; 
 - Dnei Maria Vieru                 - procuror, şef al Serviciului de presă; 
 - Dnei Nadejda Vieru              - procuror în Secţia asistenţă juridică internaţională şi  
                                                  integrare europeană din cadrul Aparatului  
                                                  Procurorului General;   
 
       V. A conferi gradul de clasificare înainte de termen: 
 
 - Dlui Valeriu Bodean               - procuror, şef al Secţiei conducere a urmăririi penale 



                                                    în organele centrale ale MAI şi SV din cadrul 
                                                    Direcţiei exercitare şi conducere a urmăririi penale   
                                                    a Procuraturii Generale; 
 - Dlui Victor Munteanu           - procuror în  procuratura Anticorupţie; 
 - Dnei Elena Neaga                 - adjunct al procurorului sect.Buiucani,mun.Chişinău; 
 
         VI.  A conferi gradul de clasificare  cu o treaptă mai înaltă: 
   
- Dlui Roman Rusu                    - procuror în  procuratura sect. Centru, mun.Chişinău; 
- Dlui Oleg Balmuş                    - procuror în  procuratura sect. Centru, mun.Chişinău; 
- Dlui Sorin Tighineanu             - procuror şef-adjunct al secţiei judiciar-penală din   
                                                      cadrul  Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale; 
                            
          VII.  A  exprima  mulţumire: 
  
- Dlui Tudor Bordan                - procuror în procuratura raionului Călăraşi; 
- Dlui Sergiu Podrez                - procuror în procuratura raionului Anenii Noi; 
- Dlui Dumitru Plămădeală      - procuror în procuratura raionului Ştefan Vodă; 
- Dlui Nicolae Solomei            - procuror în procuratura raionului Donduşeni; 
- Dnei Mariana Cernovschi      - procuror în procuratura raionului Orhei; 
- Dnei Mariana Caragherghi    - procuror în procuratura raionului Cahul; 
- Dlui Dorin Burlacu                - procuror în procuratura raionului Făleşti; 
- Dlui Iurie Cuşnir                    - procuror în procuratura raionului Basarabeasca; 
- Dnei Tamara Cojocaru           - procuror în Secţia judiciar penală din cadrul  
                                                   Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale; 
- Dnei Ludmila Bagrin             - procuror în Secţia judiciar penală din cadrul  
                                                   Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale; 
- Dlui Sergiu Bursacovschi      - procuror în Secţia judiciar penală din cadrul  
                                                    Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale; 
- Dlui Alexei Rotarciuc            - procuror în Secţia judiciar civilă şi contencios 
                                                    administrativ din cadrul Direcţiei judiciare a  
                                                    Procuraturii Generale. 
 
 
 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor           Iurie Garaba 
  


