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CURRICULUM VITAE
Eduard HARUNJEN
Născut: 19 mai 1972 or. Cupcini, r-l Edineţ
Domiciliat: mun. Chişinău, 2026, str. N.Smochina, nr.26 Tel. mob.: 069999034
Căsătorit, 2 copii.
Stagiu de muncă:
01.03.2016 - prezent
- Procuror General interimar
03.07.2015-01.03.2016 - Prim-adjunct al Procurorului General
22.08.2013-03.07.2015 - Procuror anticorupţie
2011-2013
- Procuror pentru misiuni speciale în Procuratura Generală
2005-2011
- Șef al Secţiei control al urmăririi penale
2003 - 2005
- Șef secţie în cadrul Direcţiei control al urmăririi penale a Procuraturii
Generale a Republicii Moldova
2002 -2003 - Adjunct al procurorului municipiului Chişinău
1998 – 2002 - Șef adjunct al Secţiei supraveghere a anchetei şi cercetării penale în organele
MAI a Procuraturii Generale
1996 – 1998 - procuror al Secţiei supraveghere a anchetei şi cercetării penale în organele
MAI a Procuraturii Generale
1994 - 1996 - ajutor al procurorului municipiului Chişinău
1993 - 1994 - anchetator-interimar, Secţia anchetă a Comisariatului raional de poliţie
laloveni
1992 – 1993 - anchetator-interimar, Secţia anchetă a Comisariatului de poliţie secorul
Centru, or. Chişinău
Alte succese şi reuşite:
2007 – 2010
- membru al Consiliului Institutului Naţional de Justiţie al Republicii Moldova
Noiembrie 2009 - membru al grupului guvernamental de susţinere a Raportului anual privind
respectarea Drepturilor Omului în Moldova în faţa Comitetului ONU pentru prevenirea şi
combaterea torturii şi relelor tratamente, Geneva, Elveţia
2007-2011
-Reprezentantul Procuraturii Generale în Programul NORLAM
2003 - 2006 - lector, Centru de reciclare a cadrelor Procuraturii.
2002 – 2005 - trainer-expert în problemele respectării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor în
procesul penal în cadrul Institutului de Reforme Penale.
1996 - 2002 - trainer-expert în cadrul Programului de impementare în procesul penal a
principiilor europene, susţinut de ABBA/CEELY.
1995 - 1996 - lector, Departamentul Drept Penal, ULIM.
Studii:
1979-1989 - Școala medie moldovenească Nr.2 din or. Cupcini (Kalininsc), Edineț
1989- 1994 - Universitatea de Stat din Moldova, facultatea drept
Informații suplimentare:
-limba română: limba maternă
-limba rusă:scris-vorbit foarte bine
-limba engleză,franceză: cu ajutorul dicționarului

