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H O T Ă R Â R E A nr.1-10/2020 

cu privire la exprimarea acordului asupra modificărilor  

propuse la structura sistemului Procuraturii 

 

30 ianuarie 2020                                                                         municipiul Chişinău  

 

Examinând propunerea domnului Alexandr Stoianoglo, Procuror General, cu 

privire la exprimarea acordului asupra modificării structurii sistemului Procuraturii, 

Consiliul Superior al Procurorilor – 

 

C O N S T A T Ă: 

 

Procurorul General a solicitat, prin demers, Consiliului Superior al Procurorilor 

evaluarea posibilității de operare a unor modificări în actele administrative, prin care 

a fost stabilită structura internă, reședințele și statul de personal al sistemului 

Procuraturii.  

În această ordine de idei, a fost prezentată propunerea care vizează  modificări 

ce se referă atât la organigramele unor procuraturi teritoriale, cât și la cea a   

Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale 

(Serviciul Sud).     

În susţinerea demersului său, domnul Alexandr Stoianoglo a argumentat că 
operarea modificărilor s-a decis, urmare a evaluărilor efectuate în legătură cu 

bilanțul activității organelor Procuraturii pentru anul 2019, reieșind din volumul de 

lucru și încărcătura per procuror, în scopul repartizării echitabile şi proporţionale a 

forţei de muncă în cadrul unor procuraturi.   
Astfel, s-a enunțat că se impune majorarea numărului de procurori în 

Procuratura raionului Cahul cu 1 unitate. În partea ce ține de mărirea numărului de 

personal al subdiviziunii indicate, Procurorul General a argumentat că această 

remaniere este necesară în vederea fortificării capacităților Procuraturii raionului 

Cahul. Totodată, modificările propuse, vin să ajusteze repartizarea resursei forței de 

muncă la încărcătura estimată per unitate de procuror, astfel încât aceasta să fie una 

proporțională și echitabilă, distribuție ce are la bază rezultatele evaluărilor datelor 

statistice de la finele anului 2019 pe domeniile de urmărire penală și reprezentare a 

învinuirii în instanțele de judecată.   

În acest sens, completarea unităţii de personal necesare se va face din contul  

unei unități vacante de procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității 

Organizate și Cauze Speciale (Serviciul Sud).   

Pentru fundamentarea inițiativei de referință s-a relevat că, din punct de vedere 

financiar, prin această remaniere se vor face economii în bugetul Procuraturii, per an 

bugetar. 

Altă propunere de revizuire a structurii Procuraturii, identificată ca o necesitate 

instituțională stringentă, se referă la majorarea numărului de adjuncți ai procurorului-

șef al Procuraturii municipiului Chișinău, aferenți Oficiilor create la data de 

01.01.2017, după fuzionarea procuraturilor sectoarelor capitalei.   
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La acest compartiment Procurorul General a estimat că studiile indicatorilor de 

calitate și cantitate în Procuratura mun.Chișinău, post-perioada 01.01.2017, au 

reliefat un management împovărător și defectuos al Oficiilor acestei procuraturi. 

Fiecare dintre aceste structuri (Oficiile Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana, 

Rîșcani), pe fundalul creșterii numărului de sesizări despre comiterea infracțiunilor, a 

numărului de cauze penale aflate în exercitarea procurorilor, fie în conducerea 

acestora, înregistrează constant indicatori ce atestă creșterea numărului cauzelor 

penale, a căror judecare trenează în instanțele de judecată. Un singur adjunct al 

procurorului-șef al Procuraturii mun.Chișinău, șef de Oficiu, este în imposibilitate să 

realizeze eficient activitatea de management al subdiviziunii, aspectele de control 

ierarhic superior, de autorizare a măsurilor speciale sau, după caz, preventive, 

inclusiv activitățile de mentorat pe care trebuie să le acorde subalternilor, în special 

procurorilor mai puțin experimentați.  

Din această perspectivă, după evaluarea perioadei de 3 ani a activității Oficiilor  

conduse de un singur procuror ierarhic superior, s-a ajuns la concluzia că activitatea 

unui Oficiu, cu un personal ce variază între 25 și 30 de procurori în procuratură, la 

care se adaugă consultanți ai procurorului, alți funcționari publici și tehnici, sub 

conducerea exclusivă a unui șef de Oficiu, s-a dovedit a fi ineficientă. 

Pe cale de consecință, Procurorul General a expus solicitarea de a accepta 

transformarea a 10 unități de procuror în Procuratura mun.Chișinău (din cele 168 

existente),  în 10 unități de adjuncți ai procurorului-șef al Procuraturii mun.Chișinău.  

În acest mod, în fiecare dintre Oficiile Procuraturii mun.Chișinău s-a propus 

completarea statelor de personal cu câte 2 unități de adjunct al Procurorului-șef al 

Procuraturii mun.Chișinău, șef–adjunct al Oficiului Botanica, Buiucani, Centru, 

Ciocana, Rîșcani, corespunzător.  

Costurile suplimentare bugetare anuale ale acestei modificări vor fi acoperite 

parțial din economiile menționate supra la bugetul Procuraturii.   

Evaluând aspectele legislative aferente speței soluționate, Consiliul reține că, 

potrivit art.7 alin.(3) din Legea nr.3 din 25.02.2016 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, propunerea dedusă analizei în această speță, de modificare a 

ordinului Procurorului General nr.681-p din 15.06.2017 este fundamentată atât sub 

aspectul cadrului normativ relevant, cât și pe analiza obiectivă a condițiilor, 

volumului de muncă și priorităților stabilite pentru angajații Procuraturii.  În același 

timp, Consiliul Superior al Procurorilor consideră justificată concluzia că remanierile 

de referință vor genera o mai bună gestionare a subdiviziunilor Procuraturii, vor 

permite eficientizarea repartizării atribuțiilor de serviciu, iar în aspect general, vor 

aduce plus valoare managementului instituțional, sporind în acest mod, indicatorii 

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

scopul generic al atribuțiilor acordate Procurorului General urmărește realizarea unui 

management eficient al sistemului Procuraturii. 

Standardele managementului eficient al resurselor umane au drept obiectiv 

repartizarea echitabilă și proporțională a forței de muncă și îndeplinirea acestor 

angajamente trebuie să fie evaluată periodic, pentru a asigura corespunderea situației 

la zi cu indicatorii de dezvoltare a instituției. 

În contextul argumentelor enunțate, Consiliul concluzionează asupra 

caracterului adecvat și întemeiat al propunerilor înaintate, motiv din care se va elibera 

aviz favorabil pentru  acest demers de modificare a ordinului Procurorului General 

nr.681-p din 15.06.2017, ținându-se cont de întrunirea condițiilor de oportunitate și 

eficiență. 

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

alin.(1) lit.g) și lit.j), art.70, 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 efectuarea modificărilor propuse de Procurorul 

General, Alexandr Stoianoglo, la Ordinul nr.681-p din 15.06.2017, privind structura  

internă, reședințele și statul de personal al sistemului Procuraturii și a stabili după 

cum urmează:  

1)  majorarea statului de personal al Procuraturii raionului Cahul cu 1 unitate  de 

procuror în procuratură, din contul unei unități vacante de procuror în Procuratura 

pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (Oficiul Sud); 

2)  transformarea a 10 unități de procuror în Procuratura mun.Chișinău în 10 

unități de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii mun.Chișinău și completarea 

statelor de personal ale Oficiilor Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana, Rîșcani din 

cadrul Procuraturii mun.Chișinău cu câte 2 unități de adjunct al Procurorului-șef al 

Procuraturii mun.Chișinău, șef –adjunct al Oficiului. 

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. 
 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

 

№ Numele și prenumele  Semnătura 

1 Alexandr STOIANOGLO  semnat 

2 Fadei NAGACEVSCHI  absent 
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3  Vasile STOINOV semnat 

4 Emanoil PLOȘNIȚĂ absent 

5 Mihail COTOROBAI absent 

6 Inga FURTUNĂ semnat 

7 Andrei ROȘCA semnat 

8 Adrian BORDIANU semnat 

9 Constantin ȘUȘU semnat 

10 Lilia MĂRGINEANU semnat 

11 Ion GUCEAC semnat 

12 Dumitru PULBERE absent 

13 Lilia POTÎNG semnat 

 

 

Preşedinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                     semnat                    Angela MOTUZOC 
 

 


