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H O T Ă R Â R E A nr.1-72/2021 

cu privire la exprimarea acordului pentru modificarea 

 structurii interne a Procuraturii Generale 

 

24 iunie 2021                                                                                         municipiul Chişinău 

  

Examinând demersul de modificare a structurii interne a Procuraturii Generale, 

prezentat 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 

17 iunie 2021 al Procurorului General, Alexandr Stoianoglo, prin care s-a solicitat 

exprimarea acordului în vederea modificării structurii Procuraturii Generale.  

Argumentele invocate se referă la optimizarea structurii Procuraturii Generale, 

precum și repartizarea echitabilă și proporțională a forței de muncă, constatându-se că se 

impune ajustarea schemei de încadrare a personalului la necesitățile instituției. 

Propunerea de modificare a structurii Procuraturii Generale are la bază raționamente 

ce vizează necesitatea asigurării managementului eficient al subdiviziunilor, consolidarea 

capacităților instituționale și operaționalizarea domeniilor specifice de activitate în contextul 

cadrului normativ în vigoare, raportate la standardele de eficacitate și eficiență a proceselor 

de administrare publică.  

Astfel, din demers rezultă că urmare a evaluării profilului instituțional, s-a dedus 

oportunitatea remanierilor pentru câteva subdiviziuni structurale interne ale Procuraturii 

Generale, după cum urmează: 

- Direcția cooperare internațională și integrare europeană; 

- Secția politici, reforme și managementul al proiectelor din cadrul Direcției politici, 

reforme și protecția intereselor societății; 

- Secția analiză criminologică, avizare și propuneri de legiferare din cadrul Direcției 

politici, reforme și protecția intereselor societății; 

- Procurori pentru misiuni speciale. 

Procurorul General a susținut că pentru formularea acestei inițiative de modificare 

structurală au fost evaluate atribuțiile funcționale ale entităților nominalizate, raportat la 

specificul competențelor stabilite de Regulamentul Procuraturii. 

Din perspectiva celor enunțate s-a estimat că entitățile din cadrul Direcției cooperare 

internațională și integrare europeană – Secția asistență juridică internațională și Secția 

protocol, cooperare internațională și integrare europeană sunt responsabile de domenii 

specifice proprii de activitate, fără tangențe în materie operațională, ceea ce afectează 

relevanța menținerii unei subdiviziuni structurale cu rang de direcție pentru coordonarea 

acestora. Analiza modului de funcționare a identificat că este inoportună menținerea, pe acest 

segment de activitate, a 3 (trei) funcții de procuror-conducător raportat la spectrul atribuțiilor 

încredințate, dar și la numărul total de procurori ce activează în aceste secții. 

Potrivit estimărilor prezentate, este considerată a fi rațională soluția ca Secția protocol, 

cooperare internațională și integrare europeană să își continue activitatea ca subdiviziune 

structurală în subordinea nemijlocită a Procurorului General, iar Secția asistență juridică 

internațională să fie inclusă ca subdiviziune distinctă în componența Direcției urmărire 
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penală și criminalistică. Drept rezultat, entitatea structurală cu denumirea Direcția cooperare 

internațională și integrare europeană, care cuprinde funcția de șef-direcție, urmează să fie 

exclusă din organigrama Procuraturii Generale.     

  Conform viziunii susținute, impactul acestor remanieri nu va genera efecte asupra 

numărului funcțiilor de procuror din secțiile indicate și va avea drept consecință, pe 

segmentul organizațional, doar lichidarea funcției de procuror-șef Direcție cooperare 

internațională și integrare europeană. 

  În partea ce ține de activitatea Secției politici, reforme și managementul al proiectelor 

și a Secției analiză criminologică, avizare și propuneri de legiferare din cadrul Direcției 

politici, reforme și protecția intereselor societății, în cadrul prezentării s-a susținut că a fost 

efectuată analiza comparativă a subdiviziunilor menționate, stabilindu-se mai multe domenii 

de competență similare și activități convergente realizate de către acestea, în special pe 

următoarele segmente: elaborarea cadrului normativ intern și a proiectelor de acte normative 

naționale, realizarea sarcinilor de ordin analitic, desfăşurarea activităților de planificare 

strategică, asigurarea reprezentativității Procuraturii în componența grupurilor de lucru 

interinstituționale și realizarea programelor de dezvoltare strategică. 

Stabilirea acestor circumstanțe a condiționat, în opinia Procurorului General, 

necesitatea fuzionării prin contopire a Secției politici, reforme și management al proiectelor 

și a Secției analiză criminologică, avizare și propuneri de legiferare din cadrul Direcției 

politici, reforme și protecția intereselor societății și instituirea unei subdiviziuni noi – Secția 

elaborări normative și politici instituționale în cadrul Direcției politici, reforme și protecția 

intereselor societății, care va fi responsabilă de creația normativă și implementarea politicilor 

instituționale în sistemul Procuraturii. 

La nivel organizațional, impactul descris în demers rezidă în lichidarea a 1 (una) 

funcție de procuror-șef secție și reducerea a 2 (două) unități de funcționari publici, inclusiv 

o funcție de consultant al procurorului și o funcție de specialist principal, iar alte funcții de 

procuror și funcționari publici nu vor suferi modificări.   

Totodată, potrivit demersului de modificare, domnul Alexandr Stoianoglo a 

consemnat că în structura Procuraturii Generale sunt prevăzute 4 (patru) funcții de procuror 

pentru misiuni speciale, însă pentru asigurarea spectrului de sarcini atribuite sunt suficiente 

2 (două) asemenea funcții, ceea ce atrage necesitatea reducerii a două funcții de procuror 

pentru misiuni speciale, care în prezent sunt vacante și pot fi redistribuite în organigrama 

instituțională.  

 Respectiv, Procurorul General a invocat că, pentru realizarea atribuției prescrise în 

art.8 alin.(3) lit.b) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, în special exercitarea 

urmăririi penale în cauze complexe și de o rezonanță socială sporită, este imperativă 

consolidarea capacităților instituționale prin concentrarea activității pe acest domeniu în 

cadrul unei subdiviziuni structurale distincte în structura internă a Procuraturii Generale. 

În această ordine de idei s-a propus instituirea Secției cauze excepționale ca 

subdiviziune în subordinea Procurorului General, din contul reducerii a două funcții de 

procuror pentru misiuni speciale, a unei funcții de procuror-șef Direcție, a unei funcții de 

procuror-șef Secție, a unei unități de consultant al procurorului și a unei unități de specialist 

principal.    

Pentru subdiviziunea nou creată se propune ca unitățile de funcționari publici să fie 

redistribuite din contul reducerii a unei funcții temporar vacante de consultant al procurorului 

din cadrul Secției analiză criminologică, avizare și propuneri de legiferare și a unei funcții 
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temporar vacante de specialist superior din cadrul Secției politici, reforme și management al 

proiectelor. 

Adițional, s-a relevat că remanierile propuse sunt în deplină concordanța cu numărul 

limită al unităților de personal instituit în Procuratură potrivit art.3 din Hotărârea 

Parlamentului nr.78/2010 privind aprobarea numărului de personal al Procuraturii, iar după 

implementarea modificărilor vizate, numărul total al posturilor de procuror și funcționar 

public în Procuratură nu va suferi modificări. 

Concomitent, din perspectiva fundamentării normative, s-a menționat că exercițiul de 

modificare a structurii Procuraturii Generale reprezintă o necesitate instituțională, 

identificată în contextul analizei modului de gestionare a responsabilităților stabilite în art.6 

din Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern, potrivit căruia ,,Managerul 

entităţii publice organizează sistemul de control intern managerial pentru a asigura 

atingerea obiectivelor entităţii publice”, precum și în art.11 alin.(l) lit.j) din Legea nr.3/2016 

cu privire la Procuratură, care prevede că „Procurorul General organizează şi 

implementează sistemul de management financiar şi control intern şi poartă răspundere 

managerială pentru administrarea bugetului instituţiei şi a patrimoniului public aflat în 

gestiune”. 

Având în vedere raționamentele expuse, urmare a deliberării asupra demersului 

menționat supra, Consiliul Superior al Procurorilor rezumă că soluțiile de reorganizare a 

structurii interne a Procuraturii Generale, după cum au fost propuse de Procurorul General, 

la această etapă, se prezintă a fi justificate din perspectiva asigurării nivelului adecvat de 

consolidare a capacităților instituționale. 

Consiliul Superior al Procurorilor apreciază că subiectul dedus analizei se referă la 

procesul de management instituțional, gestionarea directă a căruia se află în competența 

Procurorului General, reglementată conform cadrului normativ național. 

Pe această dimensiune, Consiliul Superior al Procurorilor se bazează pe raționamentul 

că structura organizațională a unei autorități publice reprezintă o entitate flexibilă, care 

urmează să corespundă cerințelor la zi în activitatea instituțională, astfel încât să îi asigure 

îndeplinirea, în cel mai efectiv mod, a sarcinilor stabilite de lege. 

Este evident că evoluțiile din activitatea Procuraturii, necesitatea racordării modului 

de funcționare la criteriile interesului public, generează dinamismul deciziilor manageriale, 

care trebuie să țină cont inclusiv și de principiile folosirii raționale a resurselor instituționale. 

Pentru a menține performanțele structurii organizaționale este necesar un proces 

proactiv continuu de analiză a funcționării acesteia și a gradului de îndeplinire a sarcinilor, 

care să ofere valorile de referință pentru generarea soluțiilor de îmbunătățire a rezultatelor, 

de consolidare a capacităților instituționale și de redistribuire a forței de muncă prin 

reglementări corespunzătoare. 

Raportând aceste considerente la speța examinată, Consiliul Superior al Procurorilor 

constată că demersul Procurorului General de modificare a structurii Procuraturii Generale 

se întemeiază pe competențele exclusive ce îi sunt atribuite prin lege și reprezintă o soluție 

din domeniul managementului performanței bazată pe o analiză de ansamblu asupra modului 

de funcționare a instituției. 

Astfel, Consiliul Superior al Procurorilor deduce că stabilirea și modificarea structurii 

subdiviziunilor Procuraturii ține de dreptul discreționar al Procurorului General de a gestiona 

procesele manageriale pentru ca obiectivele stabilite de lege pentru activitatea instituției să 

corespundă realităților și să se alinieze standardelor statului de drept. 
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Sediul materiei care validează constatarea de referință rezultă din coroborarea 

prevederilor art.7 alin.(3), art.8 alin.(1), art.11 alin.(1) lit.g) și j) din Legea nr.3/2016, reținută 

de Consiliul Superior al Procurorilor în exercițiul de evaluare a conținutului și efectului 

prezentei propuneri de modificare. 

 Elaborarea și crearea soluției privind eventualele modificări de structură se 

circumscriu domeniului de competență a Procurorului General și aceste procese țin de 

substanța responsabilității manageriale, fiind în strânsă legătură cu evaluarea intrinsecă a 

condițiilor de activitate. 

Rolul Consiliului Superior al Procurorilor la eliberarea acordului său, este să analizeze 

soluția propusă, să stabilească dacă aceasta îndeplinește testul conformității cu limitele 

dreptului discreționar și să verifice respectarea garanțiilor de independență a procurorilor în 

procesele referitoare la schimbările ce țin de funcțiile deținute de către aceștia. 

Respectiv, Consiliul Superior al Procurorilor notează că, în prezentul caz, propunerile 

de modificare a structurii interne a Procuraturii Generale sunt fundamentate atât sub aspectul 

cadrului normativ relevant, cât și de analiza obiectivă a condițiilor, a volumului de muncă și 

a particularităților din activitatea 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 dimensionării echilibrate a volumului de activitate raportat la fiecare 

angajat, circumstanță care condiționează necesitatea identificării măsurilor optime pentru 

buna organizare a funcționării tuturor subdiviziunilor. 

Pentru această situație concretă, examinată de Consiliul Superior al Procurorilor, se 

constată că, la elaborarea propunerii de modificare, Procurorul General a acționat în limitele 

împuternicirilor acordate de lege, ca urmare a analizei faptelor relevante pentru opțiunile 

formulate, precum și în conformitate cu statutul său constituțional. 

În lumina raționamentelor consemnate constatăm că exercitarea de către Procurorul 

General a dreptului discreționar de a modifica structura Procuraturii Generale s-a bazat pe 

competența atribuită de lege, a luat în considerare circumstanțele specifice funcției de 

procuror și scopului activității Procuraturii, a respectat limitele legale și a rezultat din rolul 

de conducător al acestei instituții. 

Existența acestor condiții prefigurează cumularea elementelor definitorii care fac 

dovada îndeplinirii testului de conformitate și fundamentează caracterul rezonabil, justificat 

și onest al inițiativei de restructurare a subdiviziunilor vizate din cadrul Procuraturii 

Generale, în baza căreia vor fi regrupate și concentrate într-o manieră plauzibilă atribuțiile 

pe domenii specifice. 

Consiliul Superior al Procurorilor consideră că sunt suficiente și justificate 

argumentele conform cărora nu este rezonabilă menținerea în continuare a structurii de 

Direcție cooperare internațională și integrare europeană, fiind potrivită opțiunea renunțării 

la funcția de șef-Direcție, care nu este în măsură să afecteze buna activitate a Secției asistență 

juridică internațională și a Secției protocol, cooperare internațională și integrare europeană 

ca entități separate, deoarece rolul de coordonare a acestora va fi integrat, în conformitate cu 

profilul specific, în zona de responsabilitate nemijlocită a Procurorului General și, respectiv, 

a șefului Direcției urmărire penală și criminalistică din cadrul Procuraturii Generale. 

Pe aceeași linie de argumente, Consiliul Superior al Procurorilor consideră întemeiate 

raționamentele Procurorului General privind fuzionarea prin contopire a Secției politici, 
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reforme și management al proiectelor și a Secției analiză criminologică, avizare și propuneri 

de legiferare cu instituirea subdiviziunii unice noi – Secția elaborări normative și politici 

instituționale în cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății, care să 

excludă convergența ce persistă la moment a mai multor activități. 

Așadar, Consiliul Superior al Procurorilor notează că susține necesitatea evitării 

situațiilor în care să se desfășoare activități paralele de către subdiviziuni diferite, dat fiind 

faptul că resursele instituționale urmează a fi folosite eficient, orientat spre scopul stabilit de 

lege în sarcina Procuraturii – de a  realiza politica penală a statului. 

Respectiv, instituirea Secției cauze excepționale, în subordinea Procurorului General 

se prezintă a fi o soluție adecvată, bazată pe cadrul normativ de referință, aliniindu-se 

inclusiv prevederilor pct.57 din Concepția de reformă a Procuraturii, aprobată prin Legea 

nr.122/2014, care înglobează dreptul discreționar al Procurorului General de a prelua 

anumite dosare şi a le transmite pentru investigare unor procurori din cadrul Procuraturii 

Generale. 

În acest sens se reține că de la momentul adoptării Legii nr.122/2014 a trecut o 

perioadă suficientă de timp, care a demonstrat necesitatea schimbărilor în domeniu, bazate 

pe evoluția contextului social și raportate la așteptările societății privind eficiența activității 

Procuraturii Generale. Instituirea în această secție a doar 4 (patru) funcții de procuror 

validează raționamentul că inițiativa Procurorului General de creare a subdiviziunii 

coroborează cu criteriul de preluare a unor dosare cu grad sporit de dificultate și/sau nivel 

deosebit de rezonanță socială.  

Redistribuirea pentru această secție a două funcții de procuror pentru misiuni speciale 

este în acord cu regruparea sarcinilor specifice funcției de procuror și nu generează 

ambiguități de interpretare, fiind posibilă o asemenea mobilitate funcțională în structura 

internă a Procuraturii Generale. 

Din perspectiva modificărilor propuse, nu au fost atestate premise care să genereze 

impact nefavorabil în raport cu garanțiile de independență a procurorilor. 

După cum a reținut Consiliul Superior al Procurorilor, soluțiile de modificare a 

structurii interne a Procuraturii Generale au ținut cont de substanța atribuțiilor de procuror și 

s-au întemeiat pe coordonatele interesului public, care manifestă așteptări accentuate față de 

sporirea rezultatelor și capacităților funcționale ale instituției. 

La compartimentul aspectelor ce țin de stabilitatea funcției de procuror, se notează că 

Procurorul General a descris traseul implementării soluției cu modificările propuse, care se 

bazează pe normele ce țin de legislația muncii și prevederile legii speciale. 

Remanierile organizaționale sunt un procedeu legal și derivă din realizarea 

managementului de performanță a instituției, iar mecanismele de aplicare în practică sunt 

prescrise clar și previzibil, fiind în consens cu drepturile fundamentale ocrotite de cadrul 

normativ. 

În continuarea acestui raționament, Consiliul Superior al Procurorilor subliniază că 

modul de realizare nemijlocită a modificărilor propuse se referă la condițiile de formă și în 

accepțiune firească urmează să se alinieze prevederilor legislative corespunzătoare. În 

context, din perspectiva atribuțiilor administrative, ține de responsabilitatea Procurorului 

General să organizeze desfășurarea acestor remanieri instituționale ținând cont de incidența 

normelor ce reglementează raporturile juridice de  muncă.  

Astfel, se constată că soluțiile propuse de către Procurorul General sunt expuse clar și 

previzibil,  dețin  valoare rezonabilă  și  întrunesc criteriile  utilităţii şi  eficienţei, bazându-
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se pe analiza echilibrului distribuirii sarcinilor de activitate din competența Procuraturii 

Generale. În contextul argumentelor enunțate, Consiliul Superior al Procurorilor 

concluzionează asupra caracterului întemeiat al propunerilor 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 legalitate, conformitate 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 Generale, 

după cum urmează: 

1) transferarea Secției asistență juridică internațională ca subdiviziune a Direcției 

urmărire penală și criminalistică; 

2) transferarea Secției protocol, cooperare internațională și integrare europeană ca 

subdiviziune în subordinea Procurorului General; 

3) excluderea din organigrama Procuraturii Generale a subdiviziunii Direcția 

cooperare internațională și integrare europeană; 

4) fuzionarea prin contopire a Secției politici, reforme și management al proiectelor 

și a Secției analiză criminologică, avizare și propuneri de legiferare din cadrul 

Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății și instituirea unei 

subdiviziuni noi – Secția elaborări normative și politici instituționale în cadrul 

Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății; 

5) reducerea a două funcții de procuror pentru misiuni speciale; 

6) instituirea Secției cauze excepționale ca subdiviziune în subordinea Procurorului 

General din contul reducerii din organigrama Procuraturii Generale a două funcții 

de procuror pentru misiuni speciale, a unei funcții de procuror-șef Direcție, a unei 

funcții de procuror-șef Secție, a unei unități de consultant al procurorului și a unei 

unități de specialist principal. 

2. A transmite prezenta hotărâre Procurorului General, pentru emiterea actelor și 

organizarea procedurilor administrative corespunzătoare cu respectarea garanțiilor ce decurg 

din reglementările normative privind managementul resurselor umane. 

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 
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2.  Fadei NAGACEVSCHI  absent  

3.  Emanoil PLOȘNIȚA semnat 

4.  Victor CÎLCIC  semnat 

5.  Inga FURTUNĂ semnat 

6.  Andrei ROȘCA semnat 

7.  Constantin ȘUȘU  semnat 

8.  Lilia MĂRGINEANU  semnat 

9.  Ion GUCEAC  semnat 

10.  Dumitru PULBERE  semnat 

11.  Lilia POTÎNG absentă 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                       semnat                                         Angela MOTUZOC 

 

 

 

 


