
H O T Ă R Î R E A nr. 2-3d-217/11 
cu privire la propunerile de încurajare a angajaţilor Procuraturii 

cu prilejul Aniversării a XX-a de la proclamarea 
Independenţei Republicii Moldova  

 

20 septembrie 2011                                mun.Chişinău 
 

 Examinând chestiunea cu privire la încurajarea unor angajaţi ai Procuraturii 
pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, 
audiind informaţia dlui Valeriu Zubco, Consiliul Superior al Procurorilor –   

 
C O N S T A T Ă: 

 
Cu prilejul Aniversării a XX-a de la proclamarea Independenţei Republicii 

Moldova  au fost înaintate prezentări cu privire la încurajarea angajaţilor Procuraturii 
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. 

Analizând demersurile cu privire la încurajarea procurorilor, luînd în consideraţie 
rezultatele activităţii în perioada de referinţă, calităţile profesionale şi morale ale 
procurorilor evocaţi în prezentările înaintate de procurorii conducători, Consiliul 
Superior al Procurorilor,  în temeiul art.59, art.82 alin. 2) lit.c), art.84 lit.f) din Legea cu 
privire la Procuratură, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 A propune Procurorului General soluţionarea chestiunii cu privire la încurajarea 
angajaţilor Procuraturii după cum urmează: 

 
I.  Crucea  „Pentru merit” - de clasa II: 

 
 Moşneaga Vladimir        - procuror, şef-adjunct al secţiei exercitare a urmăririi penale 
                                           pe cauze excepţionale; 
  

II.  Medalia „Pentru Serviciu impecabil” - de clasa II: 
       

Tomiţa Mihail          - procurorul raionului Cahul; 
Cojocaru Tamara            - procuror al secţiei judiciar-penală; 
Turceac Alexandr           - procuror, adjunct al procurorului r-lui Vulcăneşti.   
  

     III.  Medalia „Pentru Serviciu impecabil” - de clasa III: 
 
Pîrlii Ghenadie          - procuror, şef-adjunct  al  secţiei  investigaţii financiar - 
                                          economice; 



Leviţki Vasile          - procuror, adjunct al procurorului Anticorupţie; 
 

IV.  Insigna de piept „ Eminent al Procuraturii”: 
 
Pascari Andrei           - procuror pentru misiuni speciale; 
Neaga Elena            - procuror, adjunct al procurorului sect. Buiucani; 
Ciobanu Viorel  - procuror, şef-adjunct  al  secţiei combatere trafic de fiinţe   
                                           umane;  
Bodorin Sergiu  - procuror, adjunct al procurorului r-lui Orhei; 
Caracuian Ion  - procuror, şef al secţiei combatere tortură; 
Pascal Mihail  - procuror, adjunct al procurorului sect. Ciocana; 
Cociu Mihail  - procuror în procuratura UTA Găgăuzia 
  

V. Medalia „Veteran al Procuraturii”: 
 

Dl Ciubuc Grigore  - pensionar al Procuraturii; 
Dna Cebanica Ludmila - pensionar al Procuraturii; 
Dl Hadîrcă Simion  - pensionar al Procuraturii; 
Dna Bănărescu Nina - pensionar al Procuraturii. 
 
                      VI.   Diplomă de onoare de categoria I: 
 
Crijanovschi Sergiu - procuror al secţiei reprezentarea învinuirii în CSJ; 
Popa Igor   - procuror pentru misiuni speciale; 
Vidraşcu Carolina  - procuror pentru misiuni speciale; 
Bodean Valeriu  - procuror, şef al secţiei conducere a urmăririi penale în  
                                           organele centrale ale MAI şi SV; 
Prutean Tatiana  - procuror în procuratura sect.Ciocana, mun.Chişinău; 
Roşu Sergiu   - procuror al secţiei exercitare a urmăririi penale pe cauze  
                                           excepţionale; 
Ticu  Ion    - procuror în procuratura sect.Buiucani, mun.Chişinău; 
Popa Lilia   - procuror în procuratura sect.Buiucani, mun.Chişinău; 
Cebotari Vadim  - procuror militar Bălţi; 
Eşanu Igor   - procuror, adjunct al procurorului r-lui Ialoveni; 
Caraivan Ruslan  - procuror în procuratura UTA Găgăuzia; 
Cimpoieş Vladimir  - procuror, adjunct al procurorului UTA Găgăuzia. 
 
                      VII.  Diplomă de onoare de categoria II: 

  
Dorogan Roman  - procuror, adjunct al procurorului r-lui Anenii Noi; 
Dolghieri Sorin  - procuror în procuratura r-lui Briceni; 
Ianac Dmitrii  - procuror în procuratura r-lui Ceadîr-Lunga; 
Vieru Nadejda  - procuror al secţiei asistenţă juridică internaţională şi  

   integrare europeană; 
Gorea Lorenta  - procuror, şef-adjunct-interimar al secţiei secretariat şi  



                                           audienţă; 
Mihailov Iulia  - procuror, adjunct al procurorului r-lui Taraclia; 
Canila Ruslan  - procuror în procuratura r-lui Glodeni; 
Ermurachi Igor  - procuror în procuratura r-lui Căuşeni; 
Bordos Eugen  - procuror în secţiei conducere a urmăririi penale în  
                                           organele centrale ale MAI şi SV; 
Bobrov Vladislav  - procuror în secţiei conducere a urmăririi penale în  
                                           organele centrale ale MAI şi SV; 
Gropa Maxim  - procuror în secţiei conducere a urmăririi penale în  
                                           organele centrale ale MAI şi SV; 
Moraru Liliana  - procuror în procuratura r-lui Ocniţa; 
Lupaşcu Ruslan   - procuror militar în procuratura militară Chişinău; 
Eremciuc Ghenadie - procuror, adjunct al procurorului procuraturii  de nivelul  
                                           Curţii de Apel Bălţi; 
Grosu Ivan   - procuror militar în procuratura militară Chişinău. 
 
 
                      VIII.   Diplomă de onoare de categoria III: 
 
Levandovschi Nicolai      - procuror în procuratura r-lui Taraclia; 
Braga Diana   - procuror în procuratura r-lui Dubăsari; 
Proca Mihail  - procuror în procuratura s-lui Buiucani, mun.Chişinău; 
Vîrlan Mariana  - procuror în procuratura s-lui Buiucani, mun.Chişinău; 
Graur Gheorghe  - procuror în procuratura r-lui Criuleni; 
Brînză Alexei  - procuror în procuratura r-lui Criuleni; 
Gavriliţă Oleg  - procuror, şef-adjunct al secţiei judiciar-civilă; 
Ciubotaru Vasile  - procuror al secţiei combatere tortură; 
Talpă Radu   - procuror al secţiei investigaţii şi infracţiuni în Forţele  

  Armate; 
Trocin Eugen  - procuror, adjunct al procurorului r-lui Donduşeni; 
Gîrbu Anatolie  - procuror în procuratura r-lui Ungheni; 
Şendrea Nicu  - procuror în procuratura r-lui Străşeni; 
Ciubotaru Dorina  - procuror al secţiei analiză şi implementare CEDO; 
Baciu Oleg   - procuror   în  procuratura  mun.Chişinău;  
Pleşca Corneliu  - procuror   în  procuratura  mun.Chişinău; 
Costişanu Vitalie  - procuror în  procuratura  mun.Chişinău  ; 
Cobzari Maria  - procuror al secţiei personal; 
Purici Dumitru  - procuror al secţiei  tehnologii informaţionale şi investigaţii  
                                           ale infracţiunilor în domeniul informaticii; 
Babilev Valerian  - procuror în procuratura r-lui Anenii Noi; 
Nicolai Mihai  - procuror în procuratura r-lui Anenii Noi; 
Trofimov Sergiu  - procuror în procuratura r-lui Ştefan-Vodă; 
Şchiopu Tatiana  - procuror în procuratura r-lui Ştefan-Vodă; 
Durguz Olesea  - procuror în procuratura r-lui Ştefan-Vodă; 
Jecov Nicolai  - procuror, adjunct al procurorului UTA Găgăuzia. 



 
IX.    Conferirea gradului de  clasificare mai înalt: 
 

    Consilier juridic de rangul al II-lea: 
Mihail Uglea  - procuror al secţiei investigaţii financiar-economice. 

 
              Consilier juridic de rangul al III-lea: 
 

Popenco Adrian  - procuror, şef-interimar secţie,  procuratura Anticorupţie; 
Mîţu Lilia   - procuror în procuratura r-lui Floreşti. 
  

X.  Conferirea gradului de  clasificare înainte de termen: 
 

    Jurist de rangul I: 
 

Arabadji Constantin - procuror în procuratura r-lui Ceadîr-Lunga. 
 

    Căpitan de justiţie: 
 

Balan Alexandru  - procuror militar în procuratura militară Cahul. 
 

            XI.  Mulţumire: 
 
Rusnac Igor   - procuror în procuratura r-lui Ocniţa; 
Doschinescu Nina  - procuror în procuratura r-lui Ocniţa; 
Roşca Andrei  - procuror în procuratura r-lui Ialoveni; 
Railean Ludmila  - procuror în procuratura r-lui Ialoveni; 
Potînga Veaceslav            - procuror în procuratura r-lui Nisporeni; 
Vîrlan Olesea                   - procuror în procuratura r-lui Rezina; 
Maliuta Anatolie              - procuror în procuratura r-lui Rezina; 
Negreanu Igor                  - procuror în procuratura r-lui Rezina; 
Zamfirov Ruslan  - procuror în secţia control al executării pedepselor şi locurilor       

de detenţie; 
Cojocaru Oxana  - procuror în secţia control al executării pedepselor şi locurilor       

de detenţie; 
Popov Victoria                 - procuror în procuratura r-Ungheni; 
Talpă Tatiana  - procuror în procuratura r-lui Şoldăneşti. 
 
 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor           Iurie Garaba 
 


