H O T Ă R Â R EA nr. 12-20/18
cu privire la constituirea Comisiei permanente pentru instruire
1 februarie 2018

mun.Chişinău

Examinând informaţia domnului Adrian Bordianu, Consiliul Superior al
Procurorilor –
C O N S T A T Ă:
Prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-226/16 din 14.09.2016
şi Ordinul Procurorului General nr.9/7.2 din 23.02.2017 a fost aprobat Planul de
dezvoltare strategică a Procuraturii pentru anii 2016 – 2020.
Scopul Strategic II, inclus în PDS, este formulat drept „Perfecţionarea continuă a
cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale; consolidarea integrităţii şi responsabilităţii
Procuraturii, a procurorilor şi personalului Procuraturii”. Obiectivul B, inclus în
Scopul Strategic II, presupune instituţionalizarea unei culturi de perfecţionare
continuă şi a unor mecanisme pentru identificarea necesităţilor suplimentare de
instruire a procurorilor, inspectorilor în cadrul Inspecţiei procurorilor şi consultanţilor
procurorilor.
Pentru a asigura implementarea efectivă şi corespunzătoare a acţiunilor
specificate în Programul de Dezvoltare Strategică (PDS) şi pentru a promova
responsabilitatea, Procuratura Generală şi Consiliul Superior al Procurorilor urmează
să organizeze eficient şi în termenii prevăzuţi măsurile organizatorice cuprinse în
plan. Formarea de comisii şi grupuri de lucru ad-hoc a fost recunoscută o abordare
eficientă pentru planificarea, realizarea şi monitorizarea acţiunilor prevăzute în PDS,
precum şi pentru scopul Procuraturii de a realiza eficient reforma sa.
Printre acţiunile cheie de implementare şi realizare a Scopului Strategic II
Obiectivul B din PDS este prevăzută crearea unei comisii permanente pentru
instruire, care se va întruni periodic, pentru a evalua, a stabili şi raporta cu privire
la necesităţile de instruire ale beneficiarilor instruirii.
Măsura în cauză a fost inclusă şi în pct.25 al Planului operaţional al Procuraturii
pentru anul 2017 în vederea realizării Planului de Dezvoltare Strategică (PDS) a
Procuraturii pentru anii 2016-2020, aprobat prin Dispoziţia Procurorului General nr.
19/28 din 11 mai 2017.

În conformitate cu prevederile art.70 alin.(1) lit. l) al Legii cu privire la
Procuratură, precum şi pct.4.4 (I) lit.j) al Regulamentului Consiliului Superior al
Procurorilor, de competenţa Consiliului ţine examinarea şi prezentarea de opinii
asupra programelor didactice şi a planurilor de învăţământ pentru cursurile de
formare iniţială şi continuă din cadrul Institutului Naţional al Justiţiei.
Comisiei permanente pentru instruire, în conformitate cu strategiile instituţiei, îi
vor revin următoarele funcţii:
 Evaluarea anuală, prin sondaje şi alte metode, a necesităţilor de instruire a
procurorilor (inspectorilor în cadrul Inspecţiei procurorilor şi consultanţilor
procurorilor).

 Elaborarea şi prezentarea CSP-lui a planului anual de instruire continuă, care
să enumere toate cursurile de instruire şi să descrie în mod general conţinutul,
durata şi beneficiarii acestora.
 Acordarea de suport CSP-lui, în vederea înaintării de recomandări pentru
Institutul Naţional al Justiţiei privind modificarea cursurilor de instruire iniţială
a viitorilor procurori.
În temeiul art.70 alin.(1) lit.l), art.77, art.79, din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu
privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor H O T Ă R Ă Ş T E:
1. A institui Comisia permanentă pentru instruire în următoarea componenţă:
- Sergiu Vasiliu – procuror în Secția unificare a practicii în domeniul
-

-

reprezentării învinuirii în instanțele de judecată din cadrul
Direcției judiciare a Procuraturii Generale;
Elena Neaga – procuror în Secția politici, reforme și management al proiectelor
din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor
societății a Procuraturii Generale;
Tatiana Gulea – procuror-șef al Secției unificare a practicii în domeniul urmăririi
penale din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a
Procuraturii Generale;
Ion Guceac
– membru al Consiliului Superior al Procurorilor ;
Lucreţia Zaharia – procuror, adjunct al procurorului-şef al Procuraturii
pentru Combaterea Crimei Organizate şi Cauze Speciale;
Octavian Iachimovschi – procuror în Procuratura Anticorupţie;
Obadă Dumitru – procuror detașat la Institutul Național al Justiției.

2. Comisia permanentă pentru instruire este responsabilă de:
a) elaborarea şi coordonarea Regulamentului Comisiei permanente pentru
instruire, care urmează a fi aprobat de către Consiliu;
b) evaluarea anuală, în comun cu Secţia resurse umane, a necesităţilor de
instruire continuă a procurorilor (inspectorilor în cadrul Inspecţiei
procurorilor şi consultanţilor procurorilor);
c) elaborarea şi coordonarea cu CSP a recomandărilor pentru Institutul
Naţional al Justiţiei privind modificarea cursurilor de instruire iniţială a
viitorilor procurori.
3. Şedinţele Comisiei permanente pentru instruire vor fi convocate după
necesitate, iar secretariatul acesteia va fi asigurat de Secţia resurse umane.
4. Se stabilește că, în caz de eliberare din funcţia deţinută, transfer în altă
subdiviziune sau suspendare a raporturilor de serviciu a unor membri ai Comisiei
permanente pentru instruire, atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de
persoanele nou-desemnate de către conducătorii entităţilor din cadrul cărora au fost
propuşi, fără emiterea suplimentară a unei hotărâri de către CSP.
5. Prezenta hotărâre se publică pe pagina web oficială a Procuraturii,
www.procuratura.md, link-ul Consiliul Superior al Procurorilor, rubrica Hotărâri.

6. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată în Curtea
Supremă de Justiție, în Completul care examinează contestaţiile împotriva hotărârilor
Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 10 zile de la data comunicării.
7. Prezenta hotărâre se remite persoanelor interesate pentru informare.
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Numele și prenumele
HARUNJEN Eduard
TĂNASE Alexandru
MICU Victor
CARAIVAN Ruslan
FURTUNĂ Inga
ROȘCA Andrei
BORDIANU Adrian
ȘUȘU Constantin
MĂRGINEANU Lilia
GUCEAC Ion

Preşedinte al Consiliului
Superior al Procurorilor

Semnătura

Angela MOTUZOC

