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H O T Ă R Â R E A nr.1-23/2020 

cu privire la exprimarea acordului asupra modificărilor  

propuse la structura sistemului Procuraturii 

 

5 martie 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 Ordinul nr.681-p 

din 15.06.2017, prin care a fost stabilită structura internă, reședințele și statul de 

personal al sistemului Procuraturii. 

În această ordine de idei, a fost prezentată propunerea de revizuire a structurii 

Procuraturii Generale, identificată ca o necesitate instituțională, care vizează   

trecerea Direcţiei finanţe şi administrare, cu secţiile şi personalul respectiv, precum 

şi a Secţiei resurse umane din subordinea Aparatului Procuraturii Generale în 

subordinea directă a Procurorului General. 

În susţinerea demersului său, domnul Alexandr Stoianoglo a argumentat că 

operarea modificărilor este necesară, în contextul 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 art.11 alin.(l) 

lit.j) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, care stabilește 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”. 

Domnul Alexandr Stoianoglo a menționat că această acțiune se impune pentru 

asigurarea atingerii obiectivelor Procuraturii, ce se referă la menţinerea şi 

consolidarea managementului financiar şi bugetar al instituției, conformitatea cu 

cadrul normativ şi cu reglementările interne. 

Pentru fundamentarea inițiativei de referință s-a relevat că această remaniere 

nu va modifica numărul unităților de personal şi nu va avea impact asupra modului 

de salarizare a personalului din cadrul Direcţiei finanţe şi administrare și a Secţiei 

resurse umane. 

Respectiv, Consiliul Superior al Procurorilor reține că propunerea de 

modificare a Ordinului Procurorului General nr.681-p din 15.06.2017 este 

fundamentată atât de cadrul normativ relevant, cât și de analiza obiectivă a 

priorităților stabilite pentru buna funcționare a Procuraturii Generale. 

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. 

Astfel, se constată că soluția propusă în această speță de către Procurorul 

General întruneşte criteriile utilităţii şi eficienţei și se bazează pe analiza echilibrului 
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în activitatea subdiviziunilor nominalizate.  

În contextul argumentelor enunțate, Consiliul Superior al Procurorilor 

concluzionează asupra caracterului întemeiat al propunerii înaintate, motiv din care 

avizează favorabil prezenta inițiativă 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 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 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 trecerea 

Direcţiei finanţe şi administrare, cu toate secţiile şi personalul respectiv, precum şi a 

Secţiei resurse umane, din subordinea Aparatului Procuraturii Generale în subordinea 

directă a Procurorului General, astfel încât Aparatul Procuraturii Generale va include 

Secția relații publice și Secția secretariat, petiții și audiență.  

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: 

 

№ Prenume și Nume   Semnătura 

1.  Alexandr STOIANOGLO  semnat 

2.  Fadei NAGACEVSCHI   absent 

3.  Emanoil PLOȘNIȚA semnat  

4.  Mihail COTOROBAI  absent 

5.  Vasile STOINOV  semnat 

6.  Adrian BORDIANU  semnat 

7.  Inga FURTUNĂ semnat 

8.  Andrei ROȘCA semnat 
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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 

 


