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HOTĂRÂREA nr.1-49/2021 

cu privire la stabilirea numărului de locuri pentru concursul de admitere la 

Institutul Național al Justiției din anul 2022  

 
    

29 aprilie 2021                                                                                  municipiul Chişinău 

 

Examinând demersul directorului Institutului Național al Justiției, Diana Scobioală 

şi audiind informaţia prezentată de către doamna Inga Furtună, Consiliul Superior al 

Procurorilor -        

 

C O N S T A T Ă: 

 

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

directorului Institutului Național al Justiției, Diana Scobioală, potrivit căruia a fost 

anunțată demararea procedurilor organizatorice aferente exercițiului de admitere din anul 

2022 pentru cursurile de formare inițială a procurorilor. 

Realizarea acestor proceduri este o atribuție a Institutului Național al Justiției, 

desfășurarea cărora este condiționată inclusiv de avizul Consiliului Superior al 

Procurorilor, care decide asupra coeficientului numeric al necesităților instituționale sub 

aspectul formării inițiale a candidaților la funcția de procuror. 

Respectiv, potrivit art.7 alin.(2) lit.a) coroborat cu alin.(6) din Legea nr.152/2006 

privind Institutul Naţional al Justiţiei, Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei aprobă 

anual, până la data de 31 martie, ţinând cont de mijloacele disponibile şi de propunerile 

Consiliului Superior al Magistraturii şi ale Consiliului Superior al Procurorilor, numărul 

de locuri care vor fi scoase la concursul de admitere pentru formarea iniţială a 

candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror în anul următor. Pe cale de 

consecință, opinia Consiliului Superior al Procurorilor reprezintă platforma de raportare a 

activităților ce vizează derularea concursului de admitere la formarea inițială în cadrul 

Institutului Național al Justiției.  

În egală măsură, se rețin și dispozițiile art.70 alin.(1) lit.m) din Legea nr.3/2016 cu 

privire la Procuratură, care prevăd competența Consiliului Superior al Procurorilor de a 

stabili numărul de locuri scoase la concursul de admitere pentru instruirea iniţială a 

procurorilor în cadrul Institutului Național al Justiției. 

Astfel, Consiliul Superior al Procurorilor, pentru a decide corespunzător realităților 

factologice instituționale, consemnează că potrivit practicii sale anterioare, din anii 2017 

– 2020, a stabilit câte 20 de locuri, anual, pentru concursul de admitere la Institutul 

Național al Justiției, fapt care s-a justificat, fiind în concordanță cu disponibilitățile de 

angajare a absolvenților și asigurând necesitățile instituționale, deduse din fluctuația de 

cadre în sistemul Procuraturii. 

Totodată, se menționează că potrivit evidențelor ținute de Secția resurse umane a 

Procuraturii Generale în anul 2017 au demisionat 32 de procurori, în anul 2018 – 27 de 

procurori și în anii 2019-2020 câte 36 de procurori, circumstanță care, de asemenea, este 

relevantă în contextul subiectului vizat. 
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În acest context, Consiliul Superior al Procurorilor consemnează despre faptul că 

în prezent, conform Registrului candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante în Lista 

candidaților la funcțiile vacante de procuror sunt incluse, per total 87 de persoane, dintre 

care în secțiunea referitoare la absolvenții Institutului Național al Justiției sunt înscrise 22 

de persoane care au absolvit cursurile de formare inițială din cadrul Institutului Național 

al Justiției, în perioada 2019-2020 și acced pentru prima dată în circuitul instituțional de 

numire pe post în funcția de procuror. 

Potrivit constatărilor și opiniilor exprimate în cadrul dezbaterilor, raportate la  

informația privind subiectul în cauză, ținând cont de situația posturilor vacante în 

Procuratură, precum și de practica sa anterioară, Consiliul Superior al Procurorilor 

concluzionează ca fiind justificat un număr de 15 locuri, care să fie scoase la concursul de 

admitere în anul 2022, pentru instruirea iniţială a candidaților la funcția de procuror în 

cadrul Institutului Național al Justiției. 

În temeiul art.70 alin.(1) lit.m) și art.77 din Legea nr.3/2016, art.7 alin.(2) lit.a) și 

alin.(6) din Legea nr.152/2006, Consiliul Superior al Procurorilor -   

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. A stabili 15 locuri ce urmează a fi scoase la concursul de admitere din anul 2022 

în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei, pentru instruirea iniţială a procurorilor. 

2. A expedia hotărârea Consiliului Institutului Național al Justiției, pentru 

informare. 

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, la Curtea de Apel Chișinău, 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 absent 

4.  Victor CÎLCIC  semnat 

5.  Adrian BORDIANU  semnat 

6.  Inga FURTUNĂ semnat 
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7.  Andrei ROȘCA semnat 

8.  Constantin ȘUȘU  semnat 

9.  Lilia MĂRGINEANU  absentă 

10.  Ion GUCEAC  semnat 

11.  Dumitru PULBERE  semnat 

12.  Lilia POTÎNG semnat 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                        semnat                              Angela MOTUZOC 
 


