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H O T Ă R Â R E A nr.1-69/2021 

 privind tematicile pentru formarea continuă a procurorilor și consultanților 

procurorilor în anul de instruire 2022 

 

10 iunie 2021                                                                                    municipiul Chișinău 

 

Examinând necesitățile de formare continuă a procurorilor și a consultanților 

procurorului, audiind informația prezentată de către domnul Adrian Bordianu, 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, prin care s-a solicitat 

prezentarea propunerilor și sugestiilor cu privire la necesitățile de formare continuă a 

procurorilor și a consultanților procurorului, în corespundere cu specificul acestor profesii 

juridice. 

Demersul în speță este înaintat în contextul demarării procedurii de elaborare de 

către Institutul Național al Justiţiei a planurilor modulare de formare continuă pentru anul 

2022, care trebuie să țină cont de opiniile corpului profesional vizat și să consolideze 

evoluția instruirilor specializate. 

Prevederile legislative de pe dimensiunea de referință atribuie Institutului Național 

al Justiției competența de realizare a procesului de formare continuă a procurorilor și a 

consultanților procurorilor, fiind, totodată, reglementată și necesitatea cooptării eforturilor 

Consiliului Superior al Procurorilor prin expunerea opiniilor asupra planurilor de 

învățământ elaborate, precum și înaintarea propunerilor referitoare la tematicile pentru 

formarea continuă a procurorilor și consultanților procurorilor. 

Respectiv, potrivit art.7 alin.(2) lit.h) coroborat cu alin.(5) din Legea nr.152/2006 

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

anual, până la 30 noiembrie, planurile de formare continuă, cu consultarea obligatorie a 

opiniei Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor, 

Ministerului Justiţiei și a Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat. 

Pe  cale  de consecință, opinia Consiliului Superior al Procurorilor reprezintă 

platforma de raportare a activităților ce vizează elaborarea planurilor modulare de formare 

profesională de înaltă calitate a judecătorilor, procurorilor și altor specialiști din sistemul 

justiției. 

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

privire la Procuratură, precum și pct.4.1 alineatul I lit.j) al Regulamentului Consiliului 

Superior al Procurorilor, care prevăd competența Consiliului de examinare și prezentare 

de opinii asupra programelor didactice și a planurilor de învățământ pentru cursurile de 

formare inițială și continuă din cadrul Institutului Național al Justiției. 

Pentru a putea decide asupra subiectului în cauză, Consiliul Superior al Procurorilor 

a solicitat asistența Comisiei permanente pentru instruire, structură colegială creată de 

Consiliu, care deține atribuția de evaluare anuală, în comun cu Secția resurse umane a 
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Procuraturii Generale, a necesităților de formare a procurorilor, inspectorilor din cadrul 

Inspecției procurorilor și a consultanților procurorilor. 

Astfel, potrivit informației puse la dispoziția Consiliului Superior al Procurorilor, 

se reține că în perioada 12 februarie - 22 februarie 2021 Comisia permanentă pentru 

instruire a efectuat un sondaj de opinie în vederea identificării necesităților de formare a 

procurorilor, consultanților procurorilor și inspectorilor din cadrul Inspecției Procurorilor. 

În acest mod, au fost intervievați  532 de procurori și 105 consultanți ai procurorului din 

cadrul Procuraturii Generale, procuraturilor specializate și celor teritoriale. 

Urmare a prelucrării rezultatelor sondajului desfășurat, Comisia a formulat opinia 

consultativă, prin care a recomandat Consiliului Superior al Procurorilor aprobarea 

tematicilor relevante pentru a fi incluse în planul de formare pentru anul 2022. 

Consiliul Superior al Procurorilor apreciază, într-o manieră înaltă, suportul valoros 

oferit de Comisia permanentă de instruire pe dimensiunea formării profesionale a 

beneficiarilor instruirilor din cadrul Institutului Național al Justiției. 

În context, Consiliul Superior al Procurorilor, din perspectiva competențelor sale, 

evaluând spectrul tematicilor propuse de Comisia permanentă de instruire, constată că 

acestea includ domenii de instruire relevante pentru formarea continuă a procurorilor și 

consultanților procurorilor, în măsură să contribuie la consolidarea capacităților 

profesionale ale acestora, dar și la îmbunătățirea abilităților de comunicare și dezvoltare 

personală. 

În aceeași ordine de idei, vom nota că propunerile expuse în Opinia consultativă 

prezentată includ atât solicitările corpului de procurori intervievați, cât și viziunile 

direcțiilor de profil din cadrul Procuraturii Generale și ale procuraturilor specializate, ai 

căror reprezentanți au fost incluși în componența Comisiei permanente pentru instruire, 

tematicile propuse având un caracter real și necesar. 

Adițional, urmare a dialogului instituțional susținut de către membrii Consiliului 

Superior al Procurorilor, au fost identificate suplimentar, ca fiind utile și oportune, 

tematici de instruire referitoare la managementul activității și al riscurilor în Procuratură, 

investigarea cazurilor conexe traficului de ființe umane, abuzul și exploatarea copiilor cu 

utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare, precum și aspecte metodologice 

privind recuperarea bunurilor infracționale.   

Totodată, pe dimensiunea identificării necesităților specifice de instruire a 

procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor relevă importanța setării coordonatelor 

acțiunilor la nivel național pentru consolidarea egalității și non-discriminării în baza 

instruirilor specializate, ca urmare a concluziilor Comisiei Europene împotriva 

Rasismului și Intoleranțe pentru Moldova, publicate la data de 18 mai 20211. 

Potrivit constatărilor forului european, la nivel național este necesară continuarea 

și extinderea eforturilor de instruire a profesioniștilor din domeniu cu privire la 

îndeplinirea corectă a obligației pozitive a statului de a investiga eficient infracțiunile 

motivate de prejudecată. 

 Astfel, Consiliul Superior al Procurorilor susține tendința actuală ca instruirile 

referitoare la egalitatea și non-discriminarea să devină mai specifice și să includă module 

 
1 Concluziile Comisiei Europene împotriva Rasismului și Intoleranței cu privire la punerea în aplicare a Recomandărilor 

pentru Republica Moldova care face obiectul urmăririi intermediare, CRI(2021)18, adoptate la 30.03.2021 
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dedicate dezvoltării abilităților practice în recunoașterea și investigarea elementelor de 

prejudecată. 

Pornind de la aceste raționamente, dar și de la necesitățile de instruire stabilite în 

cadrul discuțiilor din ședință,  Consiliul Superior al Procurorilor expune, în liste separate 

(anexe la prezenta hotărâre), tematicile aferente formării profesionale continue a 

procurorilor, a consultanților procurorilor, precum și a inspectorilor din cadrul Inspecției 

procurorilor. 

În lumina standardelor profesionale și cerințelor ce derivă din statutul funcției2, 

Consiliul Superior al Procurorilor va accentua că formarea continuă adecvată reprezintă 

una dintre garanțiile fundamentale ale independenței procurorilor. 

Deopotrivă, îmbunătățirea performanțelor profesionale și însușirea de către 

procurori a tehnicilor și procedeelor specializate de efectuare a acțiunilor procesuale pe 

cazuri care implică cunoștințe specifice unor domenii înguste, sunt elemente-cheie în 

măsură să asigure adoptarea hotărârilor obiective și pe deplin motivate în procedurile 

avute în gestiune. 

În egală măsură, Consiliul Superior al Procurorilor consemnează că ansamblul 

tematicilor propuse pentru formarea continuă a consultanților procurorilor, a fost raportat 

la necesitățile specifice funcției de consultant al procurorului și este în măsură să asigure 

consolidarea capacităților profesionale aferente statutului atribuțiilor de referință. 

Așadar, apreciind importanța procedurii de formare continuă, Consiliul Superior al 

Procurorilor reține că organizarea la nivel înalt a acestei activități, alături de criteriile de 

performanţă, reprezintă condiția esențială pentru a asigura pregătirea eficientă, de calitate 

a procurorilor și a consultanților procurorilor, astfel încât să se consolideze potențialul 

profesional al instituției. 

Pe cale de consecință, în temeiul art.32 alin.(6), art.70 alin.(1) lit.l) și art.77 din 

Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, art.7 alin.(2) lit.h) și alin.(5) din Legea 

nr.152/2006 privind Institutul Național al Justiției, pct.4.1 alineatul I lit.j) din 

Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr.12-225/16 

din 14.09.2016, Consiliul Superior al Procurorilor –  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. A aproba tematicile pentru formarea continuă în anul de instruire 2022, expuse 

în anexe la prezenta hotărâre, după cum urmează:  

a) pentru procurori, potrivit anexei nr.1; 

b) pentru consultanții procurorului, potrivit anexei nr.2; 

c) pentru inspectorii din cadrul Inspecției Procurorilor, potrivit anexei nr.3. 

2. A remite prezenta hotărâre Institutului Național al Justiției, pentru utilizare a 

anexelor nr.1 și 2 în cadrul procedurii de elaborare a planurilor modulare de formare 

continuă pentru anul 2022. 

3. A remite prezenta hotărâre Procurorului General, pentru utilizare a anexei nr.3 

în cadrul procedurilor de formare profesională. 

 
2 Recomandarea Rec(2000)19 a Comitetului Miniștrilor către Statele membre ale Consiliului Europei privind rolul 

Procuraturii în sistemul de justiție penală, adoptată de către Comitetul Miniștrilor  la 6 octombrie 2000, pct.7 și Avizul nr.13 

(2018) al Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni (CCPE) privind independența, răspunderea și etica procurorilor, 

adoptat la 7 noiembrie 2018 la Strasbourg, § X. 
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4. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al 

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri. 

5. 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 semnat 

4.  Victor CÎLCIC  semnat 

5.  Adrian BORDIANU  semnat 

6.  Inga FURTUNĂ semnat 

7.  Andrei ROȘCA semnat 

8.  Constantin ȘUȘU  semnat 

9.  Lilia MĂRGINEANU  semnat 

10.  Ion GUCEAC  semnat 

11.  Dumitru PULBERE  absent 

12.  Lilia POTÎNG absentă 

 

Preşedinte al Consiliului   

Superior al Procurorilor                    semnat                                  Angela MOTUZOC 
 

 

 

 


