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H O T Ă R Â R EA  nr.12-39/18 

privind aprobarea Regulamentului cu privire la legitimația de serviciu a 

membrilor Consiliului Superior al Procurorilor, membrilor colegiilor din 

subordine și  a personalului din cadrul Aparatului acestuia    

                        

municipiul Chişinău                                                                            1 martie 2018 

               

 

          Examinând chestiunea referitoare la aprobarea Regulamentului cu privire 

la legitimația de serviciu a membrilor Consiliului Superior al Procurorilor, 

membrilor colegiilor din subordine și  a personalului din cadrul Aparatului 

acestuia, audiind informaţia domnului Adrian Bordianu, Consiliul Superior al 

Procurorilor  - 

 

C O N S T A T Ă: 

 

În conformitate cu art.70 alin.(1) lit.a) din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu 

privire la Procuratură elaborarea și aprobarea regulamentelor privind activitatea de 

bază și de funcționare a colegiilor din subordine este competența Consiliul 

Superior al Procurorilor.     

         Potrivit art.98 alin.(11) din Legea prenotată, Consiliul Superior al 

Procurorilor va adopta actele normative prevăzute de legea menționată, va aduce 

actele sale normative în concordanţă cu legea şi va asigura publicarea acestora pe 

pagina web oficială a Procuraturii Generale.  

În cadrul şedinţei din 1 martie 2018, dl Adrian Bordianu, membru al 

Consiliului Superior al Procurorilor, a prezentat proiectul Regulamentului cu 

privire la legitimația de serviciu a membrilor Consiliului Superior al 

Procurorilor, membrilor colegiilor din subordine și  a personalului din cadrul 

Aparatului acestuia.  

Potrivit prevederilor Regulamentului,  legitimaţia de serviciu reprezintă un 

document oficial, care adevereşte statutul juridic şi apartenenţa titularului ei la 

Consiliul Superior al Procurorilor, confirmând împuternicirile acestuia. 

         Consiliul reține că proiectul de Regulament a fost elaborat în conformitate cu 

Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură, Regulamentul Consiliului 

Superior al Procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr. 12-225 din 14.09.2016,  şi 

reglementează modelul legitimației  de serviciu a membrilor Consiliului Superior 

al Procurorilor, membrilor colegiilor din subordine şi a personalului din cadrul 

aparatului acestuia; modul de perfectare, evidenţă, eliberare, păstrare, procedura în 

cazul pierderii, deteriorării sau sustragerii, precum şi ordinea de restituire şi 

distrugere a legitimaţiei de serviciu.   
         Urmare a examinării proiectului prezentat, ținînd cont de propunerile și 

amendamentele înaintate, în conformitate cu prevederile art.70 alin.(1) lit.a), 

art.77, art.79, art.98 alin.(11) lit.b) din Legea cu privire la Procuratură, Consiliul 



Regulamentul cu privire la legitimația de serviciu a membrilor Consiliului Superior al Procurorilor, 
membrilor colegiilor din subordine și  a personalului din cadrul Aparatului acestuia, aprobat prin 
Hotărârea CSP nr.12-39/18 din 01.03.2018 

 

Superior al Procurorilor -   

                                               H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. A aproba Regulamentul cu privire la legitimația de serviciu a 

membrilor Consiliului Superior al Procurorilor, membrilor colegiilor din 

subordine și  a personalului din cadrul Aparatului acestuia, textul căruia 

constituie parte integrantă a prezentei hotărâri. 

2. A publica,Regulamentul aprobat pe pagina web oficială a Procuraturii 

www.procuratura.md, link-ul Consiliul Superior al Procurorilor, directoriul Acte 

normative.  

3. Prezentul Regulament intră în vigoare din momentul publicării pe pagina 

web oficială a Procuraturii. 

4. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a procuraturii, 

www.procuratura.md, link-ul Consiliul Superior al Procurorilor, directoriul 

Hotărâri. 

5. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată la Curtea 

Supremă de Justiţie, în temeiul art.79 din  Legea cu  privire la Procuratură nr. 3 din 

25.02.2016. 

 
Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

 

№ Numele și prenumele  Semnătura 

 

1 HARUNJEN Eduard  semnat 

2 TĂNASE Alexandru  absent 

3 MICU Victor semnat 

4 CARAIVAN Ruslan semnat 

5 FURTUNĂ Inga semnat 

6 ROȘCA Andrei semnat 

7 BORDIANU Adrian semnat 

8 ȘUȘU Constantin semnat 

9 MĂRGINEANU Lilia semnat 

10 GUCEAC Ion absent 

11 PULBERE Dumitru semnat 

 
 

 

Preşedinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                    semnat                   Angela MOTUZOC 

  

 

 

 

 

http://www.procuratura.md/
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                                                             APROBAT 

                                              prin Hotărârea Consiliului Superior  

al Procurorilor nr.12-39/18 din 01.03.2018 

 

 

REGULAMENTUL  

cu privire la legitimaţia de serviciu a membrilor Consiliului Superior al 

Procurorilor, membrilor colegiilor din subordine şi a personalului din cadrul 

Aparatului acestuia  

 

Capitolul I. Dispoziţii generale 

1. Regulamentul cu privire la legitimaţia de serviciu a membrilor Consiliului 

Superior al Procurorilor şi a personalului din cadrul Aparatului Consiliului (în 

continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu Legea nr.3 din 

25.02.2016 cu privire la Procuratură, Regulamentul CSP şi reglementează modelul, 

modul de perfectare, evidenţă, eliberare, păstrare, procedura în cazul pierderii, 

deteriorării sau sustragerii, precum şi ordinea de restituire şi distrugere a 

legitimaţiilor de serviciu ale membrilor Consiliului Superior al Procurorilor, 

membrilor colegiilor din subordine şi a personalului din cadrul Aparatului acestuia.  

2. Legitimaţia de serviciu reprezintă un document oficial, care adevereşte statutul 

juridic şi apartenenţa titularului ei la Consiliul Superior al Procurorilor, confirmând 

împuternicirile acestuia.  

3. Modelul legitimaţiei de serviciu este aprobat de Consiliul Superior al 

Procurorilor.  

4. Repartizarea şi evidenţa legitimaţiilor de serviciu se pune în sarcina șefului 

aparatului Consiliului Superior al Procurorilor. 

 

Capitolul II. Modelul legitimaţiei de serviciu şi modul de eliberare 

5.1 Membrilor Consilului Superior al Procurorilor, cu excepția membrilor de drept 

(conform art.69 alin.(2) al Legii cu privire la Procuratură), membrilor colegiilor 

din subordinea Consiliului, aleși din partea societății civile și funcționarilor publici 

din cadrul Aparatului CSP, li se eliberează legitimaţie de serviciu confecţionată 

conform modelului aprobat (Anexa nr.1).  

5.2 Personalului tehnic se eliberează o legitimație-permis de intrare (Anexa nr.2).  
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6.1 Legitimaţia de serviciu (Anexa nr.1) se confecţionează de către Agenția 

Servicii Publice (ASP), conform modelului aprobat.  

6.2 Legitimația-permis de intrare (Anexa nr.2) se confecţionează de către Aparatul 

CSP.  

7. Legitimaţia de serviciu se perfectează cu acordul scris al solicitantului, depus la 

Aparatul CSP, însoţit de o copie a buletinului de identitate valabil.  

8. Informaţia prezentată pentru perfectarea legitimaţiei conţine date cu caracter 

personal, iar prelucrarea acestora se va efectua cu respectarea Legii privind 

protecţia datelor cu caracter personal.  

9. Legitimaţia de serviciu este semnată de către Președintele Consiliului Superior 

al Procurorilor şi serveşte drept document ce confirmă identitatea şi calitatea de 

membru al CSP, de membru al colegiului din subordinea CSP, sau identitatea și 

funcţia deținătorului (în cazul funcționarilor din Aparatul CSP).  

10. Legitimaţia de serviciu reprezintă o cartelă de plastic de culoare bleu, cu 

dimensiunea 54,0 mm x 85,6 mm.  

10.1. Pe recto a legitimaţiei sunt imprimate:  

a) imaginea color a Stemei de Stat a Republicii Moldova;  

b) inscripţia cu majuscule: „REPUBLICA MOLDOVA CONSILIUL SUPERIOR 

AL PROCURORILOR”;  

c) fotografia angajatului cu hologramă;  

d) numele, prenumele, funcţia angajatului;  

e) numărul legitimaţiei;  

f) semnătura Președintelui Consiliului Superior al Procurorilor. 

10.2. Pe verso legitimaţia conţine:  

a) inscripţia cu litere majuscule: „REPUBLICA MOLDOVA CONSILIUL 

SUPERIOR AL PROCURORILOR”;  

b) imaginea facială a angajatului;  

c) imaginea color a Stemei Procuraturii Republicii Moldova;  

d) numărul de identificare;  

e) data emiterii documentului;  

f) data expirării lui.  
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11. Legitimațiile și legitimațiile-permis de intrare se înregistrează într-un registru 

de evidenţă, numerotat şi sigilat (conform anexei nr.3 la prezentul Regulament) și 

este ţinut de șeful Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor. 

12. Legitimaţia de serviciu se eliberează personal titularului, contra semnătură, de 

către șeful Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor.  

13. La eliberarea legitimaţiei persoana desemnată din cadrul Aparatului Consiliului 

Superior al Procurorilor este obligată:  

a) să retragă de la titular legitimaţia deteriorată sau al cărei termen de valabilitate a 

expirat;  

b) să verifice împreună cu titularul veridicitatea datelor din legitimaţia care se 

eliberează (numele, prenumele, funcţia în care activează, va activa sau cea în care 

este detaşat).  

14. La eliberarea legitimaţiei, titularului i se aduc la cunoştinţă, contra semnătură, 

regulile de păstrare şi uz a legitimaţiei de serviciu, precum şi procedura în cazul 

pierderii sau deteriorării acesteia, conform prezentului Regulament. 

Capitolul III. Obligaţiile titularului legitimaţiei 

15. Titularul va utiliza legitimaţia de serviciu exclusiv în cadrul exercitării 

atribuţiilor de serviciu. Utilizarea legitimaţiei contrar prevederilor prezentului 

punct atrage răspunderea disciplinară sau, după caz, penală.  

16. Responsabilitatea pentru păstrarea corespunzătoare a legitimaţiei de serviciu 

revine totalmente titularului, care este obligat să întreprindă toate măsurile 

necesare întru evitarea pierderii, sustragerii sau deteriorării acesteia.  

17. Titularul legitimaţiei este obligat să iniţieze procedura de perfectare a noii 

legitimaţii cu 10 zile înainte de expirarea termenului, pentru care a fost eliberat 

documentul precedent.  

18. Procedura de eliberare a noii legitimaţii se iniţiază în următoarele cazuri:  

a) modificarea, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal ale 

titularului;  

b) pierderea legitimaţiei;  

c) deteriorarea legitimaţiei;  

d) expirării termenului de valabilitate al legitimaţiei deţinute.  

29. In cazurile expuse la pct.19 lit. a), c), şi d), titularul legitimaţiei de serviciu este 

obligat să o predea șefului Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor.  
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20. Pe perioada utilizării legitimaţiei de serviciu se interzice:  

a) transmiterea legitimaţiei de serviciu altor persoane, cu excepţia persoanei 

desemnate din cadrul Aparatului CSP;  

b) depunerea legitimaţiei în calitate de gaj, garanţie, cauţiune;  

c) utilizarea legitimaţiei în alte scopuri, decât cele de serviciu. 

 

Capitolul IV. Retragerea, pierderea sau deteriorarea legitimaţiei 

21.1 Retragerea legitimaţiei de serviciu a membrului Consiliului Superior al 

Procurorilor, sau al Colegiului din subordinea CSP are loc în următoarele cazuri: 

a) prin depunerea cererii de renunţare la calitatea de membru al Consiliului sau al 

Colegiului din subordinea acestuia;  

b) la expirarea mandatului de membru al Consiliului sau al Colegiului din 

subordinea acestuia; 

 

c) în cazul suspendării sau eliberării din funcţia de procuror a membrului ales în 

CSP din rândul procurorilor; 

 

d) în cazul în care rămâne definitiv actul de constatare a incompatibilităţii; 

 

e) în cazul în care rămâne definitiv actul prin care s-a stabilit adoptarea de către 

acesta a unui act cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese; 

 

f) în cazul în care rămâne definitivă hotărârea prin care s-a constatat vinovăţia 

acestuia pentru săvârşirea unei infracţiuni;  

 

g) în caz de imposibilitate a exercitării atribuţiilor de membru pe o perioadă mai 

mare de 4 luni, constatată de Consiliul Superior al Procurorilor;  

 

h) în cazul constatării uneia din circumstanţele care nu ar fi permis alegerea sau 

numirea acestuia în calitate de membru al Consiliului sau al Colegiului din 

subordinea acestuia; 

21.2 Retragerea legitimaţiei de serviciu al funcționarului din cadrul Aparaturlui 

CSP se efectuează, în următoarele cazuri:  

a) suspendarea din funcţie;  

b) acordarea concediului pentru îngrijirea copilului;  
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c) încetarea raporturilor de serviciu.  

22. Imediat după emiterea actului definitiv, prin care se constată existenţa 

circumstanţelor menţionate la pct. 22.1 din prezentul Regulament, persoanele vor 

depune legitimaţia de serviciu la șeful Aparatului Consiliului Superior al 

Procurorilor. 

23. Titularul care a pierdut, a deteriorat legitimaţia de serviciu sau aceasta i-a fost 

sustrasă, va informa imediat cum va fi posibil despre acest fapt, în scris, șeful 

Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor.  

24. Titularul care a pierdut sau i-a fost sustrasă legitimaţia de serviciu, în decurs de 

5 zile lucrătoare din ziua pierderii acesteia va prezenta șefului Aparatului 

Consiliului Superior al Procurorilor confirmarea despre publicarea în Monitorul 

Oficial a anunţului privind declararea pierderii documentului.  

25. In cazul în care legitimaţia a fost regăsită, până la eliberarea noii legitimaţii 

pentru perfectarea căreia s-a încasat plata, aceasta este considerată nevalabilă şi 

urmează a fi transmisă șefului Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor, 

pentru distrugere conform procedurii stabilite, iar plata încasată nu se restituie.  

26. Șeful Aparatului Consiliului Superior al Procurorilor va asigura recepționarea 

legitimaţiilor de la persoanele care urmează să le restituie în condiițile prezentului 

Regulament și completarea registrelor în acest sens.  

Capitolul V. Distrugerea legitimaţiilor 

27. Se consideră inutilizabile şi se supun distrugerii legitimaţiile de serviciu:  

a) din conţinutul cărora nu poate fi identificat titularul;  

b) datele căreia nu corespund datelor personale şi/sau funcţiei deţinute de titular;  

c) deteriorate sau supuse modificării;  

d) ale căror termen de valabilitate a expirat.  

28. Legitimaţiile de serviciu inutilizabile se distrug trimestrial, prin ardere, de către 

o comisie compusă din 3 persoane din Aparatul Consiliului Superior al 

Procurorilor, cu întocmirea procesului - verbal de distrugere a legitimaţiilor de 

serviciu, aprobat de Președintele Consiliului Superior al Procurorilor.  

 Capitolul VI. Dispoziţii finale 

29. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării 
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                                                                             La  Regulamentul cu privire la legitimaţia de serviciu  

a membrilor Consiliului Superior al Procurorilor,  

membrilor colegiilor din subordine şi a personalului  

din cadrul Aparatului acestuia 
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                                                                             La  Regulamentul cu privire la legitimaţia de serviciu  
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                                                                         Anexa nr.3 

                                                                             La  Regulamentul cu privire la legitimaţia de serviciu  

a membrilor Consiliului Superior al Procurorilor,  

membrilor colegiilor din subordine şi a personalului  

din cadrul Aparatului acestuia 

aprobat prin Hotărârea CSP nr.12-39/18 din 01.03.2018 
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