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HOTĂRÂREA nr.1-40/2022 

cu privire la modificările administrative în organigrama și statul de personal al  

Consiliului  Superior al Procurorilor 

 

18 februarie 2022                                                                        municipiul Chişinău 
 

Examinând subiectul referitor la modificarea organigramei și statului de 

personal al Consiliului Superior al Procurorilor, audiind informaţia prezentată de 

către doamna Angela Motuzoc, Consiliul Superior al Procurorilor - 
 

C O N S T A T Ă: 
 

Procedurile administrative din competența Consiliului Superior al Procurorilor 

includ gestionarea activității propriului Aparat și, respectiv, întreprinderea măsurilor 

necesare pentru consolidarea capacităților de funcționare a acestuia prin prisma 

distribuirii eficiente a resurselor de personal. 

Din perspectiva reglementărilor normative instituționale, structura și statul de 

personal ale Consiliului Superior al Procurorilor au fost aprobate prin Hotărârea 

nr.12-45/17 din 27 aprilie 2017, formulă devenită operațională începând din data de 1 

ianuarie 2018. 

Analiza activităților desfășurate de Consiliul Superior al Procurorilor a 

identificat necesitatea modificării structurii Secției contencios și Secției legislație și 

documentare, prin instituirea a câte o funcție de consultant principal (funcţie publică 

de execuţie) din contul a câte o funcție de specialist superior (actualmente vacante) 

din cadrul acelorași subdiviziuni. 

Potrivit argumentelor invocate, necesitatea instituţională de revizuire şi 

modificare a structurii ambelor subdiviziuni se impune din considerentul că nu există 

o proporționalitate funcțională între categoriile de funcţii publice existente.  

Potrivit Clasificatorului unic al funcţiilor publice, aprobat prin Legea 

nr.155/2011, care stabilește cerinţele specifice minime unice faţă de titularul funcţiei 

publice, următoarea categorie, după funcția publică de conducere, ținându-se cont de 

nivelul de complexitate a sarcinilor versus nivelul necesar de dezvoltare a abilităţilor 

profesionale, este funcția de consultant principal. 

Titulatura funcției de consultant principal implică sarcini ce țin de:  

− realizarea sarcinilor de complexitate şi importanţă majoră în domeniul 

elaborării/ coordonării elaborării politicilor, monitorizării şi evaluării privind 

implementarea acestora; după caz, expertizează şi definitivează proiectele de acte 

legislative/ normative;  

− posedă cunoştinţe aprofundate în mai multe arii de expertiză;  

− manifestă abilităţi de analiză şi sinteză a datelor complexe, a fenomenelor şi 

a proceselor, de soluţionare a problemelor de complexitate înaltă în domeniul de 

competenţă;  

− dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor. 

Prin remanierea respectivă, în esență, se propune lichidarea decalajului existent 

de asumare a obligațiilor (dintre conducător și personalul din subordine). 

De asemenea, s-a constatat că în rubricile schemei ce reflectă organigrama 

Consiliului Superior al Procurorilor sunt necesare modificări, pentru a actualiza 

informațiile de conținut și a asigura ajustarea acestora la prevederile legislative în 

vigoare. 
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Respectiv, la rubrica ce vizează compartimentul schematic „Membrii 

Consiliului Superior al Procurorilor”, cifra „15” urmează a fi înlocuită cu cifra „12”, 

astfel după cum este prevăzut de art.69 alin.(1) din Legea nr.3/2016 cu privire la 

Procuratură, modificare ce se impune în baza temeiurilor de consecvență a ordinii 

instituționale. 

Totodată, se necesită intervenții pentru a actualiza informația cu privire la 

titulatura unor funcții, în scopul ajustării acestora la prevederile Legii nr.270/2018 

privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (Anexa nr.10 Grupul 

ocupaţional - „Funcţii complexe (H)”; codul funcțiilor: H6029 H6185 H6109), după 

cum urmează: 

- din administrator principal sisteme informatice în administrator reţea de 

calculatoare principal; 

- din muncitor în muncitor auxiliar; 

- din intendent în administrator principal. 

Raționamentele de drept circumscrise speței în cauză se fundamentează pe 

prevederile art.68 alin.(1) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, conform 

cărora Consiliul Superior al Procurorilor este un organ independent, cu statut de 

persoană juridică, format în vederea participării la procesul de constituire, funcţionare 

şi asigurare a autoadministrării sistemului Procuraturii. 

În egală măsură, potrivit art.81 din Legea prenotată, Consiliul Superior al 

Procurorilor dispune de un aparat care asigură activitatea sa și a colegiilor sale. 

Aparatul Consiliului este compus din funcţionari publici şi personal auxiliar. 

Activitatea funcţionarilor publici din cadrul Aparatului Consiliului Superior al 

Procurorilor este reglementată de prevederile Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia 

publică şi statutul funcţionarului public, iar personalul tehnic se supune dispozițiilor 

legislaţiei muncii. 

Conform art.70 alin.(1) lit.q), coroborat cu art.81 alin.(3) din Legea nr.3/2016 

și cu pct.3.4 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, aprobat prin 

Hotărârea nr.12-225/16 din 14.09.2016, Consiliul Superior al Procurorilor aprobă 

structura și statul de personal al Aparatului său prin hotărâre.   

Structura, statul de personal și activitatea Aparatului Consiliului Superior al 

Procurorilor sunt reglementate prin Regulamentul Aparatului Consiliului Superior al 

Procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr.12-75/18 din 04.05.2018.  

Se reține că, în prezent, în statele de personal ale Consiliului Superior al 

Procurorilor sunt incluse 43 de unități finanțate din bugetul Consiliului, inclusiv: 

- 5 funcții de demnitate publică – membri ai Consiliului Superior al 

Procurorilor, aleși din rândul procurorilor; 

- 30 de funcții publice (2 funcții de conducere de nivel superior; 5 funcții 

publice de conducere; 23 de funcții publice de execuție); 

- 8 funcții de personal auxiliar. 

Urmare a evaluărilor, se relevă că propunerile în cauză sunt sustenabile și 

coroborează cu numărul limită al unităților de personal, instituit prin Hotărârea nr.12-

45/17 din 27 aprilie 2017, astfel că numărul total de 43 de unități nu va suferi 

modificări.  

Subsidiar, potrivit argumentelor invocate supra, reprofilarea funcțiilor din 

cadrul acestor Secții nu va condiționa un impact financiar pentru bugetul instituțional 

sub aspectul cuantumului retribuirii muncii. 

Respectiv, conform Anexei nr.3 „Grupul ocupaţional „Administraţia publică 
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(A)” la Legea nr.270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în 

sectorul bugetar, în urma remanierilor propuse în statele de personal ale Aparatului 

Consiliului se va institui funcția de consultant principal cu codul A2114.    

În contextul argumentelor enunțate, Consiliul Superior al Procurorilor 

concluzionează asupra caracterului întemeiat al acestui exercițiu administrativ, astfel 

după cum a fost consemnat în prezenta hotărâre, ținându-se cont de întrunirea 

condițiilor de oportunitate și eficiență. 

Totodată, se menționează că, potrivit Hotărârii Guvernului nr.201/2009 privind 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și 

statutul funcționarului public (anexa nr.5 „Metodologia cu privire la completarea şi 

avizarea statului de personal”, pct.28) după modificarea statului de personal al 

autorităţii publice, prin redistribuirea sarcinilor şi atribuţiilor între funcţiile publice 

din cadrul autorităţii publice, se completează şi se avizează un nou stat de personal. 

În temeiul art.70 alin.(1) lit.q), art.77, art.81 din Legea nr.3/2016 cu privire la 

Procuratură, pct.28 din Anexa nr.5 la Hotărârea Guvernului nr.201/2009, pct.3.4 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 modifica organigrama Consiliului Superior al Procurorilor, aprobată prin 

Hotărârea nr.12-45/17 din 27 aprilie 2017, prin substituirea în compartimentul 

schematic „Membrii Consiliului Superior al Procurorilor”, a cifrei „15” cu cifra „12”.  

2. A modifica statul de personal al Consiliului Superior al Procurorilor, după 

cum urmează: 

1) prin instituirea în Secția contencios și Secția legislație și documentare din 

cadrul Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor a câte una funcție de consultant 

principal, din contul a câte una funcție de specialist superior din cadrul acelorași 

subdiviziuni; 

2) prin modificarea denumirii unor funcții din Secția logistică și achiziții 

publice din cadrul Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor: 

-  din administrator principal sisteme informatice în administrator reţea de 

calculatoare principal; 

- din muncitor în muncitor auxiliar; 

- din intendent în administrator principal. 

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 semnat 

2.  Sergiu LITVINENCO  absent 
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3.  Ceslav PANICO absent  

4.  Inga FURTUNĂ absentă 

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 

 

 


