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H O T Ă R Â R E A nr.1-21/2022 

cu privire la avizarea proiectului priorităților privind activitatea  

Procuraturii pentru anul 2022 

 

4 februarie 2022                                                                           municipiul Chișinău  

 

Examinând proiectul priorităților în activitatea Procuraturii pentru anul 2022 și 

audiind informația prezentată de către domnul Constantin Șușu, Consiliul Superior al 

Procurorilor-  

 

C O N S T A T Ă: 

 

Procurorul General interimar, domnul Dumitru Robu, a prezentat Consiliului 

Superior al Procurorilor proiectul priorităților din activitatea Procuraturii pentru anul 

2022, pentru  avizare, elaborate în virtutea competențelor funcționale.  

Cu referire la subiectul dedus din demers, constatările Consiliului Superior al 

Procurorilor se vor fundamenta pe următoarele referințe de drept și de fapt.  

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 2022, 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 5 compartimente - combaterea corupției la nivel înalt 

si a criminalității organizate, asigurarea supremației legii, respectarea drepturilor si 

libertăților fundamentale ale omului, dezvoltarea capacităților funcționale ale instituției 

si revizuirea structurii Procuraturii, dezvoltarea instrumentelor de asistentă juridică 

internațională, asigurarea transparenței în activitate. 

În raport cu fiecare dintre domeniile enunțate au fost consemnate activități 

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

Procurorul General interimar a menționat că la identificarea priorităților pentru 

perioada anului 2022 s-a ținut cont de misiunea instituţiei, precum și de documentele 

de planificare strategică aprobate la nivel naţional şi instituţional.   

Pentru argumentarea viziunii reflectate în proiectul de priorități, s-a specificat că 

planificarea strategică a Procuraturii a fost realizată în procesul de elaborare a Programului 

de Dezvoltare Strategică a Procuraturii pentru anii 2021-2025, aprobat prin Ordinul 

Procurorului General nr.19/28 din 03.02.2021, care a stabilit obiectivele instituţiei pentru 

următorii cinci ani. 
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.  

În concluzie, Consiliul Superior al Procurorilor apreciază că proiectul 

priorităților Procuraturii pentru anul 2022 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.  
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Luând în considerare cele expuse, în temeiul prevederilor art.70 alin.(1) lit.t), 

art.77 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, 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 Ș T E: 

 

1. A aviza proiectul priorităților Procuraturii pentru anul 2022, prezentate de 

către Procurorul General interimar, domnul Dumitru Robu, potrivit anexei parte-

integrantă a prezentei hotărâri. 

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

Procurorilor, prioritățile Procuraturii pentru anul 2022. 

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.  Dorel MUSTEAȚĂ absent 

2.  Sergiu LITVINENCO  semnat 

3.  Ceslav PANICO semnat 

4.  Inga FURTUNĂ semnat 

5.  Andrei ROȘCA semnat 

6.  Constantin ȘUȘU  semnat 

7.  Eduard VARZAR semnat 

8.   Lilia POTÎNG semnat 

9.  Svetlana BALMUȘ semnat 

10.  Andrei CEBOTARI semnat 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                          semnat                       Angela MOTUZOC 
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Anexă la Hotărârea Consiliului Superior  

al Procurorilor nr.1-21/2022 din 04.02.2022 

 

 

Prioritățile Procuraturii pentru anul 2022 
 

 

1. Combaterea corupției la nivel înalt si a criminalității organizate 

 

Extinderea corupției de-a lungul anilor în diverse domenii ale vieții sociale, 

inclusiv în politică și justiție, au creat conexiuni durabile și modele de comportament 

adaptiv la corupție, ceea ce în consecință a agravat criza socială și economică. 

Coruperea politicienilor și alegătorilor, coruperea reprezentanților organelor de 

drept, inclusiv a actorilor din justiție, îmbogățirea ilicită, delapidarea proprietății 

publice, devalizarea sistemului bancar și spălarea banilor, toate acestea caracterizează 

interconexiunea criminalității organizate și a corupției, precum și amploarea de 

extindere a acestor fenomene, impunând o intervenție prioritară în condițiile în care 

resursele puse la dispoziția procurorilor sunt limitate. 

Subsecvent reorientării potențialului resurselor umane din cadrul procuraturile 

specializate la cercetarea cazurilor complexe, este relevantă fortificarea în continuare 

a capacităților personalului de realizare a analizei operaționale, inclusiv cu utilizarea 

softului analitic 12. 

 

2. Asigurarea supremației legii, respectarea drepturilor si libertăților 

fundamentale ale omului 

 

Această prioritate rezultă din misiunea Procuraturii de a contribui la înfăptuirea 

justiției asigurând supremația legii, respectarea drepturilor și a libertăților 

fundamentale ale omului, precum și asigurarea tratamentului bazat pe egalitatea în fața 

legii pentru toți participanții la procedurile penale sau la alte proceduri din competența 

sa. 

În cadrul realizării acestei priorități, este important de a întreprinde acțiuni în 

vederea alinierii la standardele ce garantează drepturile omului în toate procedurile 

urmate de către procurori în cadrul efectuării urmăririi penale sau reprezentării acuzării 

de stat (de reținere/arestare, de audieri etc.). 

 

3. Dezvoltarea capacităților funcționale ale instituției si revizuirea 

structurii Procuraturii 

 

În condițiile în care se constată un exod al personalului din Procuratură, iar 

instituția are de răspuns la multiple provocări, se impune necesitatea revizuirii modului 

de repartizare a resurselor umane în raport cu sarcinile stabilite. 

Necesitatea optimizării resurselor materiale, umane, financiare, informaționale 

puse la dispoziția Procuraturii în scopul realizării misiunii sale, rezidă din necesitate 

consolidării instituției pentru a genera rezultatele așteptate de societate. 

Totodată, este necesar de a consolida capacitățile funcționale ale procuraturilor 

specializate, care potrivit legii dispun de independența funcțională. 

Dezvoltarea capacităților funcționale ale Procuraturii include extinderea 

digitalizării activității desfășurate de către personalul instituției. 
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În același timp, dezvoltarea și mentenanța sistemului informațional automatizat 

„Urmărire penală: E-Dosar”, constituie un obiectiv de bază în dezvoltarea capacității 

funcționale a instituției, iar asigurarea implementării sistemului de control intern 

managerial în cadrul Procuraturii, în conformitate cu standardele în domeniu și 

promovarea unui climat de integritate instituțională, va crea condiții optime pentru 

eficientizarea activității. 

 

4.  Dezvoltarea instrumentelor de asistentă juridică internațională 

 

Tot mai frecvent procurorii se confruntă cu caracterul transfrontalier al 

infracțiunilor investigate, iar asistența juridică internațională reprezintă un instrument 

fără de care este tot mai dificil de a înainta în investigații. în mai multe cauze penale 

de rezonanță făptuitorii au reușit să părăsească teritoriul Republicii Moldova și se 

eschivează de răspundere penală. 

Asigurarea funcționalității unui mecanism rapid de schimb de date și informații 

între state și instituțiile specializate (EUROPOL, EUROJUST, INTERPOL) va 

contribui la investigarea cazurilor complexe cu elemente de extraneitate, urmărirea 

bunurilor infracționale și extrădarea persoanelor care au comis infracțiunile. 

 

5. Asigurarea transparenței în activitate 

 

Dezvoltarea platformelor de comunicare (pagina web) deopotrivă cu 

dezvoltarea abilităților de comunicare pentru Procuratura Generală și procuraturile 

specializate va determina creșterea transparenței în activitatea Procuraturii și va 

contribui la sporirea calității interacțiunii cu publicul. 


