
H O T Ă R Â R E A nr.1-13/2020 

cu privire la proiectul priorităţilor în activitatea  

Procuraturii pentru anul 2020  

 

21 februarie 2020                                                                        municipiul Chişinău  

 

 

Examinând priorităţile pentru anul 2020 privind activitatea Procuraturii, 

analizând lucrările aferente și dezbaterile derulate, Consiliul Superior al Procurorilor-  

 

C O N S T A T Ă: 

 

Procurorul General, domnul Alexandr Stoianoglo, a prezentat pentru  avizare, 

proiectul priorităților din activitatea Procuraturii pentru anul 2020, elaborate în 

virtutea competențelor funcționale.  

Constatările Consiliului Superior al Procurorilor cu referință la subiectul dedus 

analizei se fundamentează pe raționamentele de drept și de fapt, care se circumscriu 

domeniului vizat. 

Astfel, conform art.70 alin.(1) lit.t) din Legea nr.3/2016 cu privire la 

Procuratură şi pct.4.1. lit.d) din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, 

aprobat prin Hotărârea nr.12-225/16 din 14.09.2016, Consiliul Superior al 

Procurorilor avizează proiectele priorităţilor anuale privind activitatea Procuraturii, 

elaborate de Procurorul General.  

Potrivit proiectului prezentat, pentru anul 2020, Procuratura îşi propune 

realizarea obiectivelor, menite să contribuie la îmbunătățirea calității actului de 

justiție și sporirea gradului de încredere a societății în activitatea instituției. 

Lista priorităților conține 6 compartimente - management instituţional, politici 

şi legislaţie; domeniul urmăririi penale; domeniul judiciar; cooperare şi asistenţă 

juridică internaţională; cooperare la nivel național; relaţii publice, promovarea 

imaginii instituţiei. 

În raport cu fiecare dintre domeniile enunțate au fost consemnate activități 

generice, care trasează angajamente de orientare a activității sistemului Procuraturii. 

Pentru argumentarea viziunii reflectate în proiectul de priorități, Procurorul 

General a menționat că acest document se bazează pe evaluarea activității instituției 

în anul 2019, dar și pe analiza de ansamblu a modului de funcționare a Procuraturii, 

care a fost afectată de lipsa încrederii din partea societății. 

Consiliul Superior al Procurorilor consemnează importanța acțiunilor inerente 

procesului de reformare și evoluție a sistemului Procuraturii, focusate pe 

îmbunătățirea practicii procurorilor în domeniile ce rezultă din competențele 

instituționale, debirocratizarea procesului penal şi ajustarea acestuia la experiențele şi 

modelele europene, asigurarea schimbului de informaţii analitice între organele de 

drept referitor la aspecte ale dezvoltării fenomenului criminalităţii informatice; 

respectarea unui nivel înalt de protecţie a datelor cu caracter personal în conformitate 

cu instrumentele juridice şi cu standardele internaţionale, precum și promovarea 

politicilor penale de  aplicare a pedepselor alternative detenţiei, etc. 



În concluzie, Consiliul a apreciază că proiectul priorităților Procuraturii derivă 

din realitățile factologice, sunt în măsură să asigure premise necesare pentru evoluții 

aferente calității activității instituției, să consolideze imaginea acesteia în societate și, 

pe aceste temeiuri, poate fi avizat pozitiv, cu mențiunea că urmează a fi prezentat 

pentru dezbateri în şedinţa Adunării Generale a Procurorilor din 28.02.2020.  

Luând în considerare cele expuse, în temeiul prevederilor art.70 alin.(1) lit.t), 

art.77 din Legea nr.3/2016, pct.4.1. lit.d) din Regulamentul Consiliului Superior al 

Procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr.12-225 din 14.09.2016, Consiliul Superior al 

Procurorilor -  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. A aviza priorităţile Procuraturii pentru anul 2020, prezentate de către 

Procurorul General, domnul Alexandr Stoianoglo. 

2. A propune pentru dezbateri, în cadrul şedinţei Adunării Generale a 

Procurorilor din 28.02.2020, priorităţile Procuraturii pentru anul 2020, conform 

anexei care constituie parte integrantă a prezentei hotărâri. 

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: 

№ Prenume și Nume   Semnătura 

1.  Alexandr STOIANOGLO  semnat 

2.  Fadei NAGACEVSCHI  absent  

3.  Emanoil PLOȘNIȚA absent  

4.  Mihail COTOROBAI absent  

5.  Vasile STOINOV  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 



ANEXA  

la Hotărârea  CSP  nr.1-13/2020 

din 21.02.2020    

 

 

PRIORITĂŢILE PRIVIND ACTIVITATEA PROCURATURII 

pentru anul 2020 

(conform art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la 

Procuratură) 

 

 

Management instituţional, politici şi legislaţie  

•Implementarea Planului de Dezvoltare Strategică (PDS) al Procuraturii pentru 

anii 2016-2020 şi elaborarea Planului de Dezvoltare Strategică (PDS) a Procuraturii 

pentru anii 2021-2025; 

•Asigurarea în Procuratură a unui climatul de integritate instituţională în 

conformitate cu standardele stabilite în domeniu de legislaţie; 

•Asigurarea implementării în Procuratură a sistemului de control intern 

managerial conform Standardelor naţionale de control intern în sectorul public, 

pentru promovarea unei bune guvernări a entităţii publice; 

•Integrarea eficientă a Procuraturii în realizarea documentelor de politici 

adoptate la nivel naţional în domenii specifice, cum ar fi: respectarea drepturilor 

omului, combaterea corupţiei, combaterea criminalităţii organizate, combaterea 

spălării banilor, combaterea infracţiunilor ecologice, aplicarea tehnologiilor 

informaţionale etc.; 

•Participarea Procuraturii la procesul legislativ prin elaborarea şi avizarea 

proiectelor de acte legislative/normative pe domeniile de activitate ale instituţiei; 

Domeniul urmăririi penale  

•  Excluderea din practica procurorilor a cazurilor de încălcare a drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale persoanelor, în special, a cazurilor de reţineri şi 
solicitări neîntemeiate şi ilegale de arestare; de pornire abuzivă a urmăririi penale; 

de tergiversare a urmăririi penale şi menţinere nejustificată a persoanelor în calitate 
de bănuiţi sau învinuiţi; de dispunere abuzivă şi neîntemeiată a efectuării măsurilor 
speciale de investigaţii şi/ sau a percheziţiilor; 

•  Asigurarea desfăşurării activităţii în faza prejudiciară a procesului penal 

potrivit standardelor şi obligaţiilor pozitive ce rezultă din Convenţia europeană 

pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, astfel încât să fie 

evitate riscurile condamnării Republicii Moldova la CtEDO. 

•  Identificarea şi cercetarea cazurilor imputabile procurorilor de încălcare a 

drepturilor omului în cadrul procesului penal; 

•  Asigurarea în continuare a procesului de monitorizare a desfăşurării 

cercetărilor în cauze penale cu termene îndelungate de urmărire penală, identificarea 

de noi soluţii în vederea accelerării investigaţiilor şi reducerii numărului de cauze 

tergiversate; 



•  Contribuirea la reformarea fazei pre-judiciare a procesului penal, în vederea 

debirocratizării procesului şi ajustării lui la practicile şi modelele europene ale 

institutului de urmărire penală; 

•  Dezvoltarea continuă şi asigurarea procesului de specializare a procurorilor pe 

domenii specifice, cum ar fi: infracţiunile săvârşite cu folosirea tehnologiilor 

informaţionale, cele cu caracter transnaţional şi de crimă organizată, de spălare a 

banilor şi generatoare de profit ilicit, cele ecologice, precum şi cele cu caracter 

sexual; 

•  Dezvoltarea capacităţilor instituţiei în domeniul protecţiei drepturilor copiilor 

victime/martori şi adierii acestora în condiţii speciale, conform standardelor stabilite 

de actele internaţionale; 

•  Aplicarea sistematică a prevederilor legale şi a metodologiilor, care se referă 

la investigarea infracţiunilor şi la efectuarea investigaţiilor financiare paralele, 

inclusiv cu concursul Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, în vederea 

urmăririi şi confiscării bunurilor provenite din activitatea infracţională, recuperarea 

prejudiciului cauzat prin infracţiune, precum şi a cheltuielilor judiciare; 

•  Organizarea şi asigurarea schimbului de informaţii analitice între organele de 

drept referitor la aspecte ale dezvoltării fenomenului criminalităţii informatice, 

particularităţilor de tactică şi procedură; ajustarea legislaţiei la particularităţile de 

investigare a crimelor cibernetice; 

•  Dezvoltarea Sistemului Informaţional Automatizat „Urmărire penală: E- 

Dosar”, inclusiv prin realizarea interconexiunii cu sistemele informaţionale ale altor 

organe de drept, crearea de noi module în Sistem pe domenii specifice de infracţiuni 

(corupţie, economice, spălarea banilor, trafic de fiinţe umane, trafic de droguri, 

violenţă în familie, ecologice ş.a.), precum şi asigurarea serviciilor de mentenantă a 

sistemului; 

•  Asigurarea unui nivel înalt de protecţie a datelor cu caracter personal în 

conformitate cu instrumentele juridice şi cu standardele internaţionale, ale UE şi ale 

Consiliului Europei; 

Domeniul judiciar 

•  Identificarea unor soluţii viabile pentru a reduce fenomenul tergiversării 

judecării cauzelor penale în instanţele de fond şi apel, prin intensificarea aplicării 

procedurilor speciale la examinarea judiciară a cauzelor penale, responsabilizarea 

poliţiei în asigurarea prezentării în instanţe a martorilor şi părţilor vătămate; 

•  Ridicarea calităţii exercitării urmăririi penale şi a reprezentării învinuirii în 

vederea diminuării cazurilor de achitare şi a celor de încetare a proceselor penale în 

instanţele de judecată, în special, cele ce au drept consecinţă reabilitarea inculpaţilor; 

•  Promovarea politicilor penale de orientare a instanţelor de judecată la 

aplicarea unor pedepse alternative detenţiei: amenda şi munca neremunerată în folosul 

comunităţii. Implementarea pe scară largă a noii pedepse prevăzute la art.901 Cod 

penal în detrimentul pedepselor cu închisoare cu executare pe termene excesive; 



•  Intensificarea dialogului instituţional între Procuratura Generală şi Agentul 

Guvernamental la formularea poziţiei Republicii Moldova în faţa Curţii Europene 

pentru Drepturile Omului; 

•  Continuarea procesului de diseminare a practicii Curţii Europene pentru 

Drepturile Omului şi a jurisprudenţei Curţii Constituţionale organelor procuraturii; 

•  Monitorizarea procedurilor redeschise la nivel naţional urmare a demersurilor 

Agentului Guvernamental sau, după caz, din oficiu, ca urmare a pronunţării 

hotărârilor Curţii Europene pentru drepturile Omului. 

Cooperare şi asistenţă juridică internaţională  

•  Amplificarea colaborării Procuraturii cu organele de drept naţionale şi 

internaţionale în vederea investigării, contracarării şi destructurării activităţii 

grupurilor criminale transnaţionale specializate în diverse domenii; 

•  Intensificarea cooperării internaţionale cu reprezentanţii organelor de drept din 

ţările străine în vederea creării şi asigurării funcţionării Echipelor comune de 

investigaţie în diverse domenii de infracţionalitate transnaţională, precum şi a 

cooperării cu Eurojust. 

•  Menţinerea interacţiunii eficiente cu partenerii de dezvoltare în vederea 

fortificării capacităţilor Procuraturii. 

Cooperare Ia nivel naţional  

• Intensificarea interacţiunii cu organele de control la abordarea cazurilor 

sensibile/de interes major în societate, în special în domeniile: ecologic, fiscal, 

energetic, gestionarea proprietăţii publice. 

•  Dezvoltarea dialogului interprofesional iniţiat prin Carta interprofesională a 

judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor din Republica Moldova; 

•  Dezvoltarea unui dialog cu alte autorităţi publice în vederea asigurării bunei 

funcţionări a Procuraturii şi asigurarea respectării drepturilor şi intereselor 

cetăţenilor, precum şi pentru protecţia intereselor generale ale societăţii. 

Relaţii publice, promovarea imaginii instituţiei  

• Continuarea editării Revistei Procuraturii Republicii Moldova ca fiind o 

platformă de dezbatere a unor diverse şi actuale tematici juridice, precum şi un 

instrument de cunoaştere şi dezvoltare a corpului de procurori; 

• Creşterea rolului preventiv al Procuraturii, centrat pe intensificarea activităţilor 

de educare juridică; 

•  Fortificarea capacităţilor subdiviziunilor relaţii publice din cadrul Procuraturii 

şi elaborarea unei noi Strategii de comunicare a instituţiei; 

• Modernizarea paginii web a Procuraturii, pentru a asigura o mai bună 

comunicare cu cetăţenii, în special prin simplificarea mecanismului de recepţionare a 

sesizărilor şi de oferire a informaţiilor necesare. 

 


