CURRICULUM VITAE
Numele, Prenumele

Morari Viorel

Data, anul, locul de naştere

14 septembrie 1977, s. Ţaul, r-nul Donduşeni.

Studii

2012 – 2016, studii de doctorat, Universitatea de Stat din Moldova;
2001 – 2002, studii de masterat, Universitatea de Stat „Alecu Russo”
din Bălţi (diploma de magistru seria AM nr.001542);
1997 – 2001, studii de licen ă, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din
Bălţi, Facultatea Drept (diploma de studii superioare universitare de
licenţă seria AL nr.0036657);
1992 – 1997, Colegiul Agricol Ţaul (diploma seria AC nr.012377).

Activitatea profesională

2016, 27 aprilie – prezent, procuror, şef al Procuraturii Anticorup ie;
2016, 01 august – prezent, membrul Colegiului pentru selec ia i
cariera procurorilor de pe lîngă Consiliul Superior al Procurorilor;
2014, 27 ianuarie – 2016, 31 iulie - pre edinte al Colegiului de
calificare de pe lîngă Consiliul Superior al Procurorilor;
2013, 12 iulie – 2016, 27 aprilie, procuror, şef al secţiei conducerea
urmăririi penale în cadrul organelor centrale ale MAI şi SV a
Procuraturii Generale.
2013, 23 ianuarie – 2013, 12 iulie, procuror, adjunct al Procurorului
Anticorupţie.
2012, 05 iunie – 2013, 23 ianuarie, Procuror Anticorupţie – interimar.
2011, 17 iunie – 2012, 05 iunie, procuror, adjunct al Procurorului
Anticorupţie.
2010, 06 aprilie – 2011, 17 iunie, procuror, şef al secţiei conducerea
urmăririi penale în cadrul organelor centrale ale MAI şi SV a
Procuraturii Generale;
2009 - 2013 - membrul Colegiului de calificare de pe lîngă Consiliul
Superior al Procurorilor;
2007, 19 martie – 2010, 06 aprilie, procuror, şef secţie conducerea
urmăririi penale în CCCEC a Procuraturii Anticorupţie;
2004, noiembrie – 2007, martie, procuror în Procuratura Anticorupţie,
iniţial - secţia analiză şi prognoză, ulterior - serviciul investigaţii
anticorupţie;
2002, decembrie – 2004, octombrie, procuror-stagiar, ulterior, procuror
în Procuratura raionului Donduşeni;
2001, octombrie – 2002, iulie, lector-asistent universitar, catedra drept,
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi;

Activitatea extracurriculară
La 12 iunie 2015 am participat în calitate de formator la Seminarul
pentru judecători, procurori, avoca i, ofi eri de urmărire penală i de
investiga ii sub genericul „Promovarea măsurilor restaurative în
cauzele de corup ie”, organizat de către Institutul Naţional al Justiţiei,
Centrul pentru Analiza i Prevenirea Corup iei i Funda ia Soros
Moldova, Chi inău.
În perioada 04 – 19 iunie 2015 am fost desemnat în calitate de
Pre edinte al Comisiei pentru examenul de licen ă nr.8 la specialitate
381.1 „Drept”, Universitatea de Stat din Moldova.
La 15 iulie 2015 am participat în calitate de formator la Seminarul
pentru judecători şi procurori „Investigarea
i examinarea
infrac iunilor care aduc atingere activită ii de serviciu, dar care nu

sunt legate nemijlocit de corup ie”, organizat de către Institutul
Naţional al Justiţiei în parteneriat cu ABA ROLI Moldova, Chişinău.
La 16 septembrie 2015 am participat în calitate de formator la
Seminarul pentru procurori „Con tientizarea necesită ii reformării
Procuraturii în Republica Moldova”, organizat de către Institutul
Naţional al Justiţiei în parteneriat cu Consiliul Europei cu finan area
Guvernului Regatului Danemarcei la Chişinău.
La 07-08 octombrie 2015 am participat în calitate de expert la
Conferin a interna ională „Reforma Procuraturii: Standarde europene
i bune practici”, organizată de către Consiliul Europei cu finan area
Guvernului Regatului Danemarcei la Chişinău.
La 17 martie 2016, 23 mai 2016 am participat în calitate de formator la
Seminarul pentru procurori i judecători „Activitatea specială de
investiga ii în cazul infrac iunilor de corup ie i conexe acestora”,
organizat de către Institutul Na ional al Justi iei în cadrul Proiectului
IPD al Uniunii Europene „Proiecte de asisten ă în procesul de
investigare pre-judiciară, urmărire penală i organizare a apărării în
Republica Moldova”, Chi inău.
La 18 martie 2016 am participat în calitate de formator la Seminarul
pentru procurori
i judecători „Examinarea plîngerilor împotriva
ac iunilor i actelor ilegale ale organului de urmărire penală i ale
organului care efectuează activitatea specială de investiga ii”,
organizat de către Institutul Na ional al Justi iei în cadrul Proiectului
IPD al Uniunii Europene „Proiecte de asisten ă în procesul de
investigare pre-judiciară, urmărire penală i organizare a apărării în
Republica Moldova”, Chi inău.

Realizări, premii

Prin ordinul efului-adjunct al Inspectoratului General al Poli iei nr.68
ef. din 12.02.2016, men ionat cu medalia Inspectoratului General al
Poli iei „Pentru merite la combaterea criminalită ii”, clasa II.
Prin ordinul efului-adjunct al Inspectoratului General al Poli iei
nr.868 ef. din 11.12.2015, men ionat cu distinc ia Inspectoratului
General al Poli iei „Pentru cooperare”.
Diplomă, decernată de Procurorul General la 29.01.2015, în calitate de
învingător al concursului„Merite în promovarea imaginii Procuraturii”.
Diplomă de gradul I nr.1802-04611, decernată de Prim-ministrul
Republicii Moldova la 18.12.2014, pentru activitate prodigioasă,
îndeplinirea irepro abilă a atribu iilor func ionale, profesionalis i
merite deosebite în executarea misiunilor încredin ate.
Diplomă, acordată de Pre edintele Parlamentului Republicii Moldova
la 02.04.2014, pentru aportul semnificativ la elaborarea, dezbaterea i
definitivarea Concep iei cu privire la reforma Procuraturii.
Prin ordinul Procurorului General nr.71-p din 29.01.2014 a fost
conferită Insigna de piept „Eminent al Procuraturii”, legitimaţia nr.078;
Diploma, decernată de Procurorul General la 27.01.2014, „Pentru merite
în promovarea imaginii Procuraturii”.
Prin ordinul Directorului Centrului pentru Combaterea Crimelor
Economice şi Corupţiei nr.262ps din 20.08.2012 decorat cu Insigna
„Colaborator onorific al Centrului pentru Combaterea Crimelor
Economice şi Corupţiei”, brevet nr.0008;
Prin ordinul Directorului Centrului pentru Combaterea Crimelor
Economice şi Corupţiei nr.13ps din 26.01.2012 decorat cu Crucea
„Pentru Merit” de clasa II;
Prin ordinul Procurorului General nr.61-p din 25.01.2008 menţionat cu
dar de preţ pentru exercitarea exemplară a atribuţiilor de serviciu şi

succese remarcabile în activitatea de consolidare a legislaţiei şi de
combaterea criminalităţii;
Prin ordinul Procurorului General nr.875-p din 19.10.2006 a fost
anunţată mulţumire pentru exercitarea exemplară a atribuţiilor de
serviciu;
Diplomă de onoare cu anunţarea mulţumirii, prin ordinul Procurorului
General nr.174/21 din 07.07.2006 privind bilanţul concursului „Cel mai
bun discurs al procurorului în dezbaterile judiciare în cauze penale”;
Prin ordinul Procurorului General nr.646-p din 29.10.2004, stimulat cu
un premiu bănesc în mărimea unui salariu lunar, pentru îndeplinirea
conştiincioasă a obligaţiilor de serviciu;
Diplomă de gradul III a Fundaţiei Soros Moldova pentru performanţă
academică şi activitate extracurriculară pentru anul 2001;
Diplomă de gradul II a Fundaţiei Soros Moldova pentru performanţă
academică şi activitate extracurriculară pentru anul 2000;

Conferinţe, seminare, cursuri
Atelierul de lucru „Sarcinile judecătorilor i procurorilor în cadrul
investiga iilor penale, în special – domeniul delictelor de corup ie i
al celor eonomice”, organizat în perioada 14 – 15.12.2015 de către
Funda ia Germană pentru Cooperare Juridică Interna ională (IRZ) în
colaborare cu Institutul Na ional al Justi iei
i Asocia ia
Judecătorilor din Moldova, Chi inău.
Prezentarea a doua rapoarte de evaluare a riscurilor de corup ie în
Procuratură i în sistemul achizi iilor publice, organizat de către
Consiliul Europei în colaborare cu Ministerul afacerilor străine al
Norvegiei i UNDP, la 05.04.2016, Chi inău.
Dezbateri publice cu tematica „Reforma Procuraturii în republica
Moldova: Procuraturile Specializate”, organizate la 19.04.2016 de către
Ministerul Justi iei i Procuratura Generală, Chi inău.
Masă rotundă cu genericul „Dezvoltarea dialogului dintre beneficiarii
proiectului i organiza iile societă ii civile”, organizată în perioada
30 mai - 01 iunie 2016 de către Uniunea Europenală în comun cu
Funda ia Germană pentru Cooperare Juridică Interna ională (IRZ) la
Chi inău.
Conferin a interna ională „Aplicarea pedepselor
i discre ia
judiciară: Cazul Republicii Moldova”, organizată în perioada 02 - 03
iunie 2016 de către Misiunea NORLAM, ABA ROLI i Institutul
Na ional al Justi iei la Chi inău.
Primul Congres BBCJ „Rolul Cur ilor Constitu ionale în protec ia
valorilor democratice”, organizat la 30 iunie 2016 de către Curtea
Constitu ională al Republicii Moldova la Chi inău.

Publicaţii:
I.

II.

III.

În Buletinul infomartiv al Procuraturii nr.12, februarie 2009, articol cu
tema „Examinarea sesizărilor despre infracţiunile de corupţie şi conexe
celor de corupţie”;
Suport de curs pentru Institutul Naţional al Justiţiei, coautor, disciplina
„Procedura şi practica CEDO şi alte tratate internaţionale obligatorii
pentru Republica Moldova”, anul 2009;
Suport de curs pentru Institutul Naţional al Justiţiei, coautor, disciplina
„Investigaţii financiar - paralele”, anul 2009;

IV.

În Buletinul infomartiv al Procuraturii nr.13, decembrie 2009, articol cu
tema „Prezentarea rezultatelor activităţii operative de investigaţie
organului de urmărire penală, procurorului sau instanţei de judecată”;
V.
Ghid practic pentru investigarea infracţiunilor de corupţie şi a celor
conexe, coautor, elaborat în cadrul programului MOLICO, Chişinău,
iulie 2009.
VI.
Articol „Reglementări de drept şi tehnici moderne de investigare a
infracţiunilor de corupţie. Rolul procurorului în combaterea corupţiei ca
fenomen” publicat în culegerea materialelor conferinţei ştiinţificopractice „Procuratura Republicii Moldova la 20 de ani. Rolul şi locul
procuraturii într-un stat de drept”, Chişinău, 2012.
VII. Suport de curs pentru instruire la distanţă, Institutul Naţional al Justiţiei,
coautor, „Investigarea şi examinarea cazurilor de corupţie”, anul 2013.
VIII. Ghid metodologic „Investigarea infrac iunilor de corup ie”, anul
2015.
IX.
Articol „Disocierea abuzului de putere sau abuzului de serviciu (art.327
CP RM) de excesul de putere sau depă irea atribu iilor de serviciu
(art.327 CP RM). În: Rezumatele comunicărilor prezentate la Conferinţa
ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin
cercetare şi inovare” (Chişinău, 10-11 noiembrie 2015). Seria „Ştiinţe
socioumanistice”. Vol.II. Chişinău: CEP USM, 2015, p.30-33.
X.
Articol „Natura juridică a urmărilor prejudiciabile specifice
infrac iunilor prevăzute la art.327 CP RM”. Rezumatele comunicărilor
prezentate la Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională
„Integrare prin cercetare şi inovare” (Chişinău, 28-29 septembrie 2016).
Seria „Ştiinţe socioumanistice”. Chişinău: CEP USM, 2016, p.160-164.

