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H O T Ă R Â R E A nr. 1- 66/2020 

cu privire la exprimarea acordului pentru modificarea  

structurii interne a Procuraturii municipiului Chișinău 

  

24 iulie 2020                                                                                    municipiul Chişinău   

  

Examinând demersul de modificare a structurii interne a Procuraturii 

municipiului Chișinău, 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 22 iulie 2020 al domnului Alexandr Stoianoglo, Procuror General, prin care s-a 

solicitat Consiliului Superior al Procurorilor exprimarea acordului în vederea efectuării 

modificării structurii interne a Procuraturii municipiului Chișinău. 

Potrivit demersului, urmare a evaluării activității Procuraturii municipiului 

Chișinău, s-a constatat lipsa practicilor unitare de investigare a infracțiunilor, 

repartizarea neuniformă a cauzelor penale, atât raportat la oficii, cât și per procuror, fapt 

ce se răsfrânge negativ asupra eficienței și calității muncii procurorilor. 

Astfel,  fiind analizat profilul instituțional al Procuraturii municipiului Chișinău, 

s-a dedus necesitatea concentrării, pe secții, a atribuțiilor de serviciu în funcție de 

specificul competențelor stabilite de lege, după cum urmează: 

- Secția exercitare a urmăririi penale; 

- Secția conducere a urmăririi penale; 

- Secția analiză și asistență metodică. 

În această ordine de idei, subdiviziunile nominalizate vor avea, corespunzător, 

atribuții de exercitare nemijlocită a urmăririi penale, de conducere și control al 

activității organului de urmărire penală din cadrul Direcției de Poliție a municipiului 

Chișinău și Sectorului Poliției de Frontieră Aeroportul Internațional Chișinău, de 

generalizare a activității Procuraturii municipiului Chișinău, de consolidare a 

capacităților analitice și de acordare a asistenței metodologice subdiviziunilor instituției. 

Potrivit conceptului propus pentru restructurarea Procuraturii municipiului 

Chișinău, secțiile respective vor fi conduse de către adjuncții procurorului-șef, în 

conformitate cu repartizarea sarcinilor funcționale. 

Prin promovarea modificărilor enunțate se urmăresc obiectivele realizării unui 

management eficient al resurselor umane, repartizării echitabile și proporționale a 

sarcinilor de serviciu, eficientizării activității procurorilor. 

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

referință, numărul total al funcțiilor de procuror din schema de personal nu va suferi 

modificări și nu va condiționa repercusiuni în gestionarea bugetului instituțional.  

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 municipiului Chișinău, prin organizarea 
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Oficiului Principal în următoarele trei secții: exercitare a urmăririi penale, conducere a 

urmăririi penale, analiză și asistență metodică.  

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

referință, Consiliul Superior al Procurorilor rezumă că soluția de organizare a Oficiului 

Principal din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău în secțiile nominalizate, 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, conform practicilor sale anterioare, 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, bazându-se pe analiza echilibrului în activitatea 

subdiviziunii 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 

municipiului Chișinău prin organizarea Oficiului Principal în secții, după cum urmează: 

- Secția exercitare a urmăririi penale; 

- Secția conducere a urmăririi penale; 

- Secția analiză și asistență metodică. 
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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  absent 

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 

 


