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H O T Ă R Î R E A nr. 12-212/12 
cu privire la propunerile de încurajare a angajaţilor Procuraturii 

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

 

11 septembrie 2012                                            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 XXI-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. 

La şedinţa Consiliului Superior al Procurorilor din 11.09.2012 a fost examinată 
propunerea Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei privind decorarea dlui Igor 
Serbinov, adjunct al Procurorului General, membru al Consiliului Superior al Procurorilor, 
membru al Consiliului INJ, cu distincţia de stat Ordinul „Gloria Muncii”, cu prilejul 
sărbătorilor Ziua Independenţei şi Limba Noastră, în legătură cu împlinirea vîrstei de 50 de 
ani şi pentru merite deosebite în activitatea juridică.   

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.  

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.58, alin.(1) şi (2), art.59, 
art.82 alin.(2) lit.c), art.84 lit.f) din Legea cu privire la Procuratură, Regulamentul cu 
privire la distincţiile Procuraturii, Consiliul Superior al Procurorilor 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. A susţine propunerea Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei privind 
decorarea dlui Igor Serbinov, adjunctul Procurorului General, membru ales al Consiliului 
Superior al Procurorilor, pentru conferirea Ordinului „Gloria Muncii”.   

2. A propune Procurorului General   încurajarea procurorilor după cum urmează: 

 I.  Insigna de piept „ Eminent al Procuraturii”: 
 
Clipa Tudor         - procuror al secţiei securitate internă;  
Dediu Ion  - şef al secţiei control asupra executării legilor în Forţele Armate. 



 2 

                                             
II. Medalia „Veteran al Procuraturii”: 
 

Coştei Dumitru  - pensionar al Procuraturii; 
Alexeenco Semion  - pensionar al Procuraturii. 
  
                    III. Diploma de onoare  

                                      de categoria I:  
 
Toderiţă Veaceslav           - procuror în procuratura raionului Ungheni; 
Musteaţă Alexandr  - procuror în procuratura raionului Cantemir; 
Bucuci Aliona  - procuror în secţia control al urmăririi penale 
Cernicov Andrei  - procuror în secţia control al urmăririi penale; 
Rudei Lilian   - procuror în procuratura Anticorupţie; 
  
  
                                 de categoria II: 

  
Barbaroş Dumitru  - procuror în procuratura mun. Chişinău; 
Bazatin Ion   - procuror în procuratura militară Chişinău; 
Guţan Pavel   - procuror în procuratura de nivelul Curţii de Apel Chişinău; 
Hotnog Aliona  - procuror al secţiei judiciar-penală; 
Delibatova Natalia  - procuror al secţiei judiciar-penală; 
Niculcea Andrei  - procuror al secţiei judiciar-penală; 
Mătăsaru Nicolae  - procuror al secţiei prevenire şi combatere a traficului de 
                                             fiinţe umane; 
Livadaru Natalia  - procuror în procuratura raionului Anenii Noi; 
Iuga Gabriela  - procuror în procuratura sect.Rîşcani mun.Chişinău; 
Lavciuc Corneliu  - procuror al secţiei control asupra executării legilor în Forţele 

  Armate; 
Coreţchi Alexandru            - procuror în procuratura raionului Soroca;  
 
                                                                de categoria III: 
 
Colţa Fiodor   - procuror în procuratura raionului Comrat; 
Mîrza Ion   - adjunct al procurorului raionului Şoldăneşti; 
Stăvilă Mihail  - procuror în procuratura mun. Chişinău; 
Cosarciuc Andrian  - procuror în procuratura raionului Briceni; 
Costaş Valentina  - procuror în procuratura de nivelul Curţii de Apel Bălţi; 
Stavinschi Olesea  - procuror în procuratura raionului Rezina;  
Gladcov Cristina  - procuror în procuratura raionului Cimişlia; 
Sîrbu Natalia             - procuror în procuratura mun. Bălţi; 
Păvăleanu Adrian  - procuror în procuratura mun. Bălţi; 
Cazacu Mariana  - procuror în procuratura sect. Rîşcani mun. Chişinău; 
Paladi Tudor             - procuror în procuratura raionului Făleşti; 
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Zaharciuc Natalia  - procuror în procuratura raionului Făleşti; 
Cojocaru Vladislav     - procuror, adjunct al procurorului r-lui Soroca. 
 

    IV.  Mulţumire: 
            
Bodareu Octavian  - procuror în procuratura pe lîngă Curtea de Apel Cahul; 
Bernaz Ion   - procuror în procuratura raionului Rezina; 
Rurac Eugen            - procuror în procuratura militară Chişinău; 
Iarmaliuc Ludmila  - procuror în procuratura raionului Teleneşti; 
Potoran Grigore  - procuror în procuratura raionului Şoldăneşti; 
Modelina Aliona  - procuror în procuratura mun. Bălţi; 
Muntean Oxana  - procuror în procuratura mun. Bălţi; 
Iachimovschi Octavian - procuror în procuratura Anticorupţie; 
Durguz Olesea  - procuror în procuratura raionului Ştefan-Vodă; 
Şchiopu Tatiana  - procuror în procuratura raionului Ştefan-Vodă; 
Ciobanu Valentina  - procuror în procuratura sect. Rîşcani mun. Chişinău; 
Cuşnir Ana   - procuror în procuratura sect. Rîşcani mun. Chişinău; 
Pasat Igor   - procuror în procuratura raionului Soroca; 
Rotaru Tatiana  - procuror în procuratura raionului Soroca; 
Drumea Nadejda  - procuror în procuratura raionului Soroca. 
 
   V. Promovare în serviciu: 
 

Apreciind capacităţile organizatorice şi decizionale ale procurorului în procuratura r-
lui Criuleni Pitel Anatolie şi ale procurorului în procuratura sect. Centru mun. Chişinău, 
Bacalîm Lilian, se propune ai promova în serviciu după cum urmează: 
 

Pitel Anatolie - în funcţia de procuror al secţiei exercitare a urmăririi penale pe cauze 
excepţionale din cadrul Direcţiei exercitare şi conducere a urmăririi penale a Procuraturii 
Generale: 
 

Bacalîm Lilian -  în funcţia de 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. 
 
   
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor              Iurie Garaba 
 


