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H O T Ă R Â R E A nr.1-43/2022 

cu privire la aprobarea priorităţilor 

Consiliului Superior al Procurorilor pentru anul 2022 

 

18 februarie 2022                                                                           municipiul Chişinău  

 

Examinând proiectul priorităţilor în activitatea Consiliului Superior al 

Procurorilor pentru anul 2022, audiind informația prezentată de către doamna Angela 

Motuzoc, Consiliul Superior al Procurorilor-  

 

C O N S T A T Ă: 

 

Consiliul Superior al Procurorilor notează că stabilirea priorităților reprezintă 

etapa inițială a reglementării efortului instituțional de asigurare a calității activității pe 

domeniile ce necesită o intervenție mai specială, cu abordări multiaspectuale. 

În opinia Consiliului Superior al Procurorilor asumarea priorităților determinate 

de contextul evoluție societății impune atenție sporită, întrucât acestea trebuie să pună 

în valoare domeniile de activitate cu sensibilitate deosebită, necesitând soluții 

complexe și consistente. 

În cadrul ședinței din 18.02.2022 doamna Angela Motuzoc, președinte al 

Consiliului Superior al Procurorilor, a prezentat proiectul priorităților instituționale 

pentru anul 2022, elaborate din perspectiva rolului constituțional de garant al 

independenței și imparțialității procurorilor. 

Potrivit proiectului prezentat, pentru anul 2022, Consiliul Superior al 

Procurorilor își propune consolidare de eforturi menite să contribuie la dezvoltarea 

durabilă a capacităților instituționale și la promovarea înaltelor valori, care se 

circumscriu statutului de procuror. 

Lista priorităților conține 6 compartimente referitoare la capacitățile de 

autoadministrare a sistemului Procuraturii, politicile de personal, fortificarea 

independenței și responsabilității procurorilor, transparența și sporirea imaginii 

instituției, colaborarea națională și internațională, precum și managementul intern al 

Consiliului Superior al Procurorilor.  

În raport cu fiecare dintre domeniile enunțate au fost consemnate viziuni 

generice, care trasează angajamente de orientare a activității instituționale. Pentru 

argumentarea concluziilor reflectate în proiectul de priorități, președintele Consiliului 

Superior al Procurorilor a menționat că acest document se bazează pe evaluarea 

activității instituției în anul 2021, dar și pe analiza de ansamblu a modului de 

funcționare a Procuraturii. 

Astfel, prioritățile stabilite pentru anul 2022 au în vedere mai multe acțiuni, 

printre care cele mai importante vizează organizarea alegerii noilor componențe a 

Consiliului Superior al Procurorilor și a colegiilor, dezvoltarea sistemelor 

informaționale și analizarea oportunității introducerii votului electronic pentru alegerea 

membrilor Consiliului Superior al Procurorilor și în colegiile din subordine,  revizuirea 

poziției instituționale a Inspecției procurorilor în scopul sporirii eficienței procedurilor 

disciplinare, implementarea noilor mecanisme de transfer a procurorilor, continuarea 

dialogului inter-instituțional pentru diversificarea și actualizarea instruirii inițiale și 

continue a procurorilor, contribuția la elaborarea avizelor Consiliului Consultativ al 

Procurorilor Europeni, consolidarea dialogului cu mass-media și îmbunătățirea 

mijloacelor de comunicare externă. 
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Din analiza de ansamblu a priorităților trasate în activitatea Consiliului Superior 

al Procurorilor pentru anul 2022, consemnăm că dimensiunea ce vizează cariera 

procurorilor – numirea, promovarea, transferul, reprezintă o componentă fundamentală 

în activitatea organelor de autoadministrare. Asigurarea obiectivității, transparenței și 

eficienței acestor proceduri, precum și identificarea mecanismelor adecvate pentru 

sporirea nivelului de calitate în activitatea procurorilor și consolidarea independenței 

și imparțialității procurorilor, sunt în măsură să contribuie la îmbunătățirea percepției 

publice despre cultura instituțională și valorile profesionale asumate de corpul de 

procurori, motiv din care își păstrează importanța de a se constitui ca deziderat 

instituțional. 

În concluzie, ținând cont că prioritățile prezentate pentru anul 2022, derivă din 

realitățile factologice, asigură premise necesare pentru evoluții aferente calității 

activității instituției și consolidează imaginea acesteia în societate, Consiliul Superior 

al Procurorilor apreciază că acestea urmează a fi aprobate, potrivit anexei parte 

integrantă a prezentei hotărâri.  

Luând în considerare cele expuse, în temeiul prevederilor 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 aproba prioritățile Consiliului Superior al Procurorilor pentru anul 2022 

potrivit anexei parte integrantă a prezentei hotărâri.. 

2. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al 

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri. 

3. 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  

2.  Sergiu LITVINENCO  absent 

3.  Ceslav PANICO absent  

4.  Inga FURTUNĂ absentă 

5.  Andrei ROȘCA  

6.  Constantin ȘUȘU   

7.  Eduard VARZAR  

8.   Lilia POTÎNG  
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9.  Svetlana BALMUȘ  

10.  Andrei CEBOTARI  

 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                                                             Angela MOTUZOC 
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Anexă la  

Hotărârea Consiliului Superior  

al Procurorilor nr.1-43/2022 din 18.02.2022 

 

 

PRIORITĂȚILE  

CONSILIULUI SUPERIOR AL PROCURORILOR  

PENTRU ANUL 2022 

 

 

I. Consolidarea capacităților de autoadministrare a sistemului 

Procuraturii 

 

1. Convocarea Adunării Generale a Procurorilor pentru alegerea membrilor 

Consiliului Superior al Procurorilor și a membrilor colegiilor. 

2. Dezvoltarea sistemelor informaționale și analizarea oportunității introducerii 

votului electronic pentru alegerea membrilor în Consiliul Superior al Procurorilor 

și  în colegiile  din subordine. 

3. Evaluarea cadrului normativ pentru fortificarea rolului de instanțe disciplinare ale 

Consiliului Superior al Procurorilor și Colegiului de disciplină și etică. 

4. Dialogul membrilor Consiliului Superior al Procurorilor cu corpul de procurori 

(vizite de lucru în procuraturile teritoriale și specializate). 

5. Analiza cadrului legislativ și organizatoric pentru îmbunătățirea proceselor de 

evaluare și selecție a procurorilor. 

6. Măsuri pentru consolidarea obiectivității, eficienței și transparenței cadrului legal 

privind răspunderea disciplinară a procurorilor. 

7. Constituirea comisiilor consultative în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor 

pe domenii specifice de activitate. 

8. Revizuirea poziției instituționale a Inspecției procurorilor în scopul sporirii 

eficienței procedurilor disciplinare. 

9. Elaborarea Planului de Dezvoltare Strategică a Consiliului Superior al Procurorilor 

pentru 2022-2025. 

 

II. Politici de personal 

 

1. Implementarea noilor mecanisme de transfer a procurorilor.  

2. Monitorizarea realizării Planului de evaluare ordinară a performanțelor 

procurorilor. 

3. Continuarea dialogului interinstituțional pentru diversificarea și actualizarea 

instruirii inițiale și continue a procurorilor. 

 

III. Fortificarea independenței și responsabilității procurorilor  

 

1. Elaborarea planului instituțional de implementare a Strategiei pentru asigurarea 

independenței și integrității în sectorul justiției pentru anii 2022-2025. 

2. Introducerea mecanismelor de consiliere etică a procurorilor. 

3. Generalizarea practicilor extrajudiciare și judiciare în cauzele disciplinare. 
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4. Evaluarea necesității implementării consilierii psihologice pentru procurori. 

5. Implementarea abordărilor noi privind asigurarea integrității profesionale. 

6. Implementarea recomandărilor Grupului de State contra Corupției. 

7. Contribuția la elaborarea avizelor Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni. 

8. Informarea corpului de procurori despre activitatea Consiliului Consultativ al 

Procurorilor Europeni. 

 

IV. Transparența și sporirea imaginii instituției 

 

1. Îmbunătățirea mijloacelor de comunicare externă și dezvoltarea paginii web a 

instituției. 

2. Implementarea Strategiei de comunicare a Consiliului Superior al Procurorilor și a 

Planului de acțiuni pentru implementarea ei. 

3. Gestionarea procedurii de anonimizare și publicare a hotărârilor disciplinare. 

 

V. Colaborarea națională și internațională 

 

1. Dezvoltarea dialogului interprofesional și a relațiilor cu asociațiile profesionale ale 

procurorilor, Consiliul Superior al Magistraturii, organisme similare din alte țări, 

partenerii de dezvoltare. 

2. Menținerea dialogului cu Institutul Național al Justiției în vederea sporirii 

capacităților profesionale ale procurorilor. 

3. Implicarea activă în activitățile grupurilor de lucru inter - instituționale pe teme 

privind sistemul judiciar (i.e. grupul privind carta interprofesională). 

 

VI. Managementul intern al Consiliului Superior al Procurorilor 

 

1. Digitalizarea ședințelor Consiliului Superior al Procurorilor și ale colegiilor din 

subordine. 

2. Operarea modificărilor în statele de personal ale Consiliului Superior al 

Procurorilor în vederea sporirii managementului operațional al Aparatului.   

3. Organizarea concursurilor în vederea ocupării funcțiilor publice vacante în cadrul 

aparatului Consiliului Superior al Procurorilor. 

4. Identificarea sediului pentru redislocarea subdiviziunilor structurale ale Consiliului 

Superior al Procurorilor. 

5. Sporirea gradului de autonomie decizională a Aparatului Consiliului Superior al 

Procurorilor prin aplicarea institutului delegării de atribuții.  

6. Promovarea institutului avertizorilor de integritate și a mecanismelor eficiente de 

denunţare a actelor de corupţie în cadrul Aparatului. 

 

 

    

 

 
 

 


