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H O T Ă R Â R E A nr.1-74/2022 

cu privire la examinarea demersului Procurorului General interimar 

 privind detașarea unui procuror 

 

26 aprilie 2022                                                                              municipiul Chişinău 

 

 

Examinând demersul Procurorului General interimar, Dumitru Robu, privind 

detașarea unui procuror, audiind informația prezentată de către domnul Andrei Roșca, 

Consiliul Superior al Procurorilor –  

 

C O N S T A T Ă: 

 

Pe rolul Consiliului Superior al Procurorilor se află, pentru examinare, demersul 

domnului Dumitru Robu, Procuror General interimar, prin care se propune detașarea 

domnului Alexandru Cladco din funcția de procuror-șef al Direcției cooperare 

internațională și integrare europeană a Procuraturii Generale, pentru îndeplinirea 

funcției de specialist principal în Secția relații internaționale din cadrul Direcției 

management instituțional a Institutului Național al Justiției.  

Pentru a se pronunța asupra demersului de referință, Consiliul Superior al 

Procurorilor reține că în conformitate cu prevederile art.11 alin.(8) din Legea 

nr.152/2006 privind Institutul Național al Justiției, pentru activitate în cadrul acestei 

instituții publice pot fi detașați judecători și procurori.  

De asemenea, potrivit art.54 alin.(4) din Legea nr.3/2016 cu privire la 

Procuratură, procurorul poate fi detaşat din funcţie, cu consimţământul său, pentru 

îndeplinirea unor funcţii în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei, pe un termen de 

până la 4 ani.  

În același timp, conform alin.(5) din același articol, dacă salariul prevăzut pentru 

funcția în care procurorul se deleagă ori se detașează este inferior celui de care acesta 

beneficiază în funcția anterioară, se va păstra salariul funcției de bază.  

Din perspectiva legislației muncii (art.71 și 72 din Codul muncii), detașarea 

salariatului poate fi definită ca o schimbare temporară a locului de muncă, în cazul 

examinat - şi a specificului muncii, cu acordul scris al salariatului, şi încadrarea 

acestuia la o altă unitate în scopul executării unor lucrări în interesul acesteia.  

Decizia privind detaşarea procurorului, potrivit art.54 alin.(8) din Legea 

nr.3/2016, se ia de către Procurorul General, cu acordul scris al Consiliului Superior al 

Procurorilor.  

Consiliul Superior al Procurorilor notează că Institutul Naţional al Justiţiei este 

o instituţie publică ce realizează formarea iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător 

şi de procuror, formarea continuă a judecătorilor în funcție şi a procurorilor în funcţie, 

a grefierilor, a asistenţilor judiciari, a şefilor secretariatelor instanţelor judecătoreşti, a 

consultanţilor procurorului, a consilierilor de probaţiune, a avocaților care acordă 

asistență juridică garantată de stat, precum şi formarea inițială și continuă a altor 

persoane care activează în sectorul justiţiei, în cazurile prevăzute de legislaţie.  

Misiunea Institutului Național al Justiției este de a asigura formări de calitate, 

care constituie una din cele mai importante premise ale actului de justiție, fiind 

indisolubil legată de independența și eficiența sistemului judecătoresc. 
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Având în vedere raționamentele expuse, ținând cont de consimțământul 

procurorului Alexandru Cladco de a fi detașat din funcția de procuror, evaluând 

experiența procurorului a cărui detașare se solicită, Consiliul Superior al Procurorilor 

apreciază oportună detașarea vizată în cadrul Institutului Național al Justiției pe o 

perioadă de 2 ani.  

Luând în considerare cele expuse și în conformitate cu prevederile art.54 

alin.(4)- (8), art.70 alin.(1) lit.g), 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 detașarea procurorului Alexandru Cladco pe un 

termen de 2 ani în vederea îndeplinirea funcției de specialist principal în Secția relații 

internaționale din cadrul Direcției management instituțional a Institutului Național al 

Justiției. 

2. A propune Procurorului General interimar detașarea din funcție a 

procurorului-șef al Direcției cooperare internațională și integrare europeană a 

Procuraturii Generale, Alexandru Cladco, în cadrul Institutului Național al Justiției, pe 

un termen de 2 ani. 

3. A transmite prezenta hotărâre Procurorului General interimar și directorului 

Institutului Național al Justiției pentru demararea procedurilor administrative 

corespunzătoare. 

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

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri. 

5. 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 absentă 

5.  Andrei ROȘCA semnat 

6.  Constantin ȘUȘU  semnat 

7.  Eduard VARZAR semnat 

8.   Lilia POTÎNG semnat 
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9.  Svetlana BALMUȘ semnat 

10.  Andrei CEBOTARI semnat 

 

 

Președinte al Consiliului 

Superior al Procurorilor                          semnat                               Angela MOTUZOC 


