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H O T Ă R Â R E A nr. 1-60/2020 

cu privire la exprimarea acordului de modificare a  

structurii interne a Procuraturii 

  

9 iulie 2020                                                                                       municipiul Chişinău   

  

Examinând demersul de modificare a structurii interne a Procuraturii, audiind 

informația prezentată de către domnul Alexandr Stoianoglo, Procuror General, Consiliul 

Superior al Procurorilor –  

 

C O N S T A T Ă: 

 

Pe rolul Consiliului Superior al Procurorilor se află, pentru examinare, demersul 

din 8 iulie 2020 a domnului Alexandr Stoianoglo, Procuror General, prin care s-a 

solicitat Consiliului Superior al Procurorilor exprimarea acordului pentru efectuarea 

modificării structurii interne a procuraturilor specializate, argumentând această acțiune 

prin relevanța ajustării schemei de încadrare a personalului la necesitățile instituțiilor. 

În această ordine de idei, în demers s-a enunțat că urmare a evaluării activității 

Procuraturii Anticorupție și Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și 

Cauze Speciale pe segmentul realizării sarcinilor de ordin analitic, desfășurarea 

activităților de planificare strategică, elaborarea propunerilor de legiferare, asigurarea 

reprezentativității procuraturilor specializate în componența grupurilor de lucru 

interinstituționale, comisii, consilii, cum ar fi: Comitetul de experți pentru evaluarea 

măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțarea terorismului – Moneyval, Grupul 

statelor contra corupției – GRECO, Consiliul național de coordonare a activităților de 

prevenire și combatere a criminalității organizate, Comitetul național pentru combaterea 

traficului de ființe umane și altele, au fost relevate unele deficiențe de abordare și 

supraveghere managerială complexă. 

Astfel, s-a constatat că activitățile menționate supra, ponderea cărora este 

considerabilă, sunt realizate de către procurorul-șef și adjuncții acestuia, fapt care are un 

impact direct asupra domeniilor specifice de activitate – conducerea și exercitarea 

urmării penale, reprezentarea învinuirii în instanțele de judecată, circumstanțe  care, 

într-un final, pot afecta calitatea și celeritatea executării sarcinilor ce revin 

procuraturilor specializate. 

În această situație, pentru asigurarea unui management eficient al activității 

procuraturilor specializate, consolidării capacităților instituționale și pentru 

operaționalizarea domeniilor specifice de activitate, s-a concluzionat despre necesitatea 

instituirii, suplimentare, a unei funcții de adjunct al procurorului-șef al procuraturilor în 

speță, care va fi responsabilă de domeniul analizei și planificării strategice. 

Adițional, Procurorul General a consemnat că, urmare a restructurărilor operate, 

numărul total al funcțiilor de personal nu va suferi modificări și, respectiv, nu va fi 

afectată buna desfășurare a activității Procuraturii.  

Pe această dimensiune, Procurorul General, ținând cont de standardele menționate 

supra, a solicitat acordul Consiliului Superior al Procurorilor pentru efectuarea 

remanierilor în structura internă a Procuraturii și anume, instituirea în statul de personal 
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al Procuraturii Anticorupție și al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității 

Organizate și Cauze Speciale, suplimentar, a câte una funcție de adjunct al procurorului-

şef din contul reducerii, corespunzător, a câte una unitate de procuror în procuraturile 

nominalizate. 

Având în vedere raționamentele expuse, urmare a demersului și avizului de 

referință, Consiliul Superior al Procurorilor rezumă că soluția de instituire încă a unei 

funcții de conducere în cadrul procuraturilor specializate, propusă de Procurorul 

General, la această etapă, se prezintă a fi justificată din perspectiva asigurării nivelului 

suficient de consolidare a capacităților instituționale. 

Evaluând aspectele legislative aferente speței soluționate, Consiliul Superior al 

Procurorilor reține că potrivit art.7 alin.(3) din Legea nr.3/2016 cu privire la 

Procuratură, structura Procuraturii Generale, a procuraturilor specializate şi a 

procuraturilor teritoriale, precum şi reşedinţa acestora se stabilesc şi se modifică de 

Procurorul General, cu acordul scris al Consiliului Superior al Procurorilor. 

Concomitent, art.11 alin.(1) lit.g) și art.70 alin.(1) lit.i) din Legea prenotată, 

stipulează că Procurorul General stabileşte, cu acordul scris al Consiliului Superior al 

Procurorilor, structura internă a procuraturilor și numărul de procurori în cadrul fiecărei 

procuraturi. 

Respectiv, Consiliul Superior al Procurorilor notează că propunerea de 

modificare a structurii interne a Procuraturii este fundamentată atât sub aspectul 

cadrului normativ relevant, cât și de analiza obiectivă a condițiilor, a volumului de 

muncă și a priorităților stabilite pentru angajații Procuraturii. 

În egală măsură, Consiliul Superior al Procurorilor va ține cont și de faptul că 

scopul generic al atribuțiilor acordate Procurorului General urmărește realizarea unui 

management eficient al resurselor umane în sistemul Procuraturii, pentru asigurarea 

unei dimensionări echilibrate a volumului de activitate raportat la fiecare angajat, 

circumstanță care condiționează necesitatea identificării măsurilor optime pentru buna 

organizare a funcționării tuturor subdiviziunilor.  

Astfel, se constată că soluția propusă de către Procurorul General, întrunește 

criteriile utilităţii şi eficienţei și se bazează pe analiza echilibrului în activitatea 

subdiviziunilor nominalizate. În contextul argumentelor enunțate, Consiliul Superior al 

Procurorilor concluzionează asupra caracterului întemeiat al propunerii înaintate, motiv 

din care avizează pozitiv demersul de modificare, astfel după cum a fost consemnat în 

prezenta hotărâre, ținându-se cont de întrunirea condițiilor de oportunitate și eficiență. 

Luând în considerare cele expuse, în temeiul prevederilor art.7 alin.(3), art.11 

alin.(1) lit.g), art.70 alin.(1) lit.i) și art.77 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, 

Consiliul Superior al Procurorilor,- 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. A exprima acordul pentru modificarea structurii interne a Procuraturii propusă 

de Procurorul General, Alexandr Stoianoglo și a stabili după cum urmează:  

- instituirea în statul de personal al Procuraturii Anticorupție și al Procuraturii 

pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, suplimentar, a câte una 
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funcție de adjunct al procurorului-şef din contul reducerii, corespunzător, a câte una 

unitate de procuror în procuraturile nominalizate.    

2. A transmite prezenta hotărâre Procurorului General, pentru demararea 

procedurilor de emitere a actelor administrative corespunzătoare. 

3. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al 

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri. 

4. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată în temeiul 

art.191 din Codul administrativ, în termen de 30 de zile de la comunicarea sau 

notificarea acesteia. 

 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

 

№ Prenume și Nume   Semnătura 

1.  Alexandr STOIANOGLO  semnat 

2.  Fadei NAGACEVSCHI  absent  

3.  Emanoil PLOȘNIȚA semnat 

4.  Mihail COTOROBAI absent  

5.  Victor CÎLCIC  semnat 

6.  Adrian BORDIANU  semnat 

7.  Inga FURTUNĂ semnat 

8.  Andrei ROȘCA semnat 

9.  Constantin ȘUȘU  semnat 

10.  Lilia MĂRGINEANU  semnat 

11.  Ion GUCEAC  semnat 

12.  Dumitru PULBERE  semnat 

13.  Lilia POTÎNG semnat 

 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                        semnat                        Angela MOTUZOC 


