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H O T Ă R Â R E A nr. 1-104/2020 

cu privire la aprobarea cumulului funcției de procuror cu activitatea didactică 

 

29 octombrie 2020                                                                            municipiul Chişinău 

             

Examinând cererea procurorului Dumitru Calendari referitoare la cumulul funcției 

de procuror cu activitatea didactică, audiind informația prezentată de către domnul Adrian 

Bordianu, Consiliul Superior al Procurorilor –  

 

C O N S T A T Ă: 

 

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

depusă de către domnul Dumitru Calendari, procuror-șef al Procuraturii de circumscripție 

Cahul, prin care s-a solicitat exprimarea acordului referitor la cumulul funcției de 

procuror cu activitatea didactică în cadrul proiectului „Contribuirea la asigurarea 

respectării drepturilor omului la etapa reținerii”. 

Pentru motivarea cererii depuse, procurorul vizat a notat că, în contextul 

activităților proiectului, contribuția sa a fost cooptată pentru participare în calitate de 

formator la instruirile pe subiectul „Participanții la reținere – tangențe procesuale ”. 

Potrivit informației puse la dispoziția Consiliului Superior al Procurorilor, proiectul 

de referință este implementat de Centrul de Justiție Comunitară Cahul în baza contractului 

de grant nr.15055 încheiat la 25.05.2020 cu Fundația Soros-Moldova. Proiectul este 

finanțat de Comisia Europeană prin intermediul Delegației Uniunii Europene în 

Republica Moldova și co-finanțat de Fundația pentru promovarea societății deschise, 

preconizându-se desfășurarea instruirilor în perioada 16-31 octombrie 2020. 

Analizând circumstanțele de fapt și de drept relevante, Consiliul Superior al 

Procurorilor expune raționamentele care se circumscriu examinării acestei cereri. 

Astfel, după cum rezultă din termenii de referință ai proiectului, imperativul acestui 

exercițiu a fost dictat de prezența unui ansamblu de probleme cu privire la reținerea 

persoanelor, astfel că evenimentul va fi facilitat inclusiv, de practicieni, care vor împărtăși 

experiența altor țări, prin furnizarea exemplelor cu cazuri practice concrete, a practicii 

judiciare naționale și cea a Curții europene a drepturilor omului la reținerea persoanelor. 

Pe aceasta linie de argumente, Consiliul Superior al Procurorilor notează 

importanța acțiunilor realizate de autoritățile naționale în general și de Procuratură, în 

special, pe segmentul protecției drepturilor persoanelor reținute.  

Vom reține, în acest sens, competențele procesuale ale procurorilor la aplicarea 

acestei măsuri de constrângere, precum și valoarea înaltă a instrumentelor didactice de 

îmbunătățire a aptitudinilor profesionale, puse la dispoziția acestora, circumstanțe care 

validează concluziile expuse.  

Desfășurarea unor asemenea instruiri specializate reprezintă o premisă solidă 

pentru identificarea necesităților de ordin procesual și instituțional a interacțiunii dintre 

Poliție și Procuratură pe parcursul perioadei de reținere.  

În egală măsură, vom reține că activitatea ce urmează a fi desfășurată de către 

procurorul Dumitru Calendari în cadrul acestui proiect, reprezintă un element al 

implementării politicii naționale și internaționale a statului în materie procesual-penală și 
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contravențională, aplicarea măsurilor de constrângere fiind parte componentă a 

domeniului de competență a Procuraturii. 

Potrivit agendei proiectului se preconizează desfășurarea unei sesiuni de instruiri, 

care au drept scop consolidarea abilităților profesionale ale beneficiarilor – colaboratori ai 

Inspectoratelor de poliție Cahul, Cantemir și Taraclia, Direcția Sud a Inspectoratului 

General al Poliției de Frontieră, avocați, consilieri de probațiune, dar și sporirii eficienței 

activității la aplicarea măsurilor de constrângere. 

Consiliul Superior al Procurorilor reiterează viziunea sa în acest domeniu conform 

căreia participarea procurorilor la asemenea activități este valoroasă, atât din perspectivă 

teoretică, cât și practică, se raportează la statutul de procuror, fiind și un exercițiu de 

consolidare a prestigiului profesiei. 

În accepțiune îngustă, beneficiari ai acestor activități vor fi, pe lângă procurori, 

profesioniștii care au în competență aplicarea unor asemenea măsuri de constrângere, pe 

când, în sens larg, valorificarea bunelor practici internaționale poate fi calificată ca fiind 

în interesul îmbunătățirii actului de justiție. 

Din perspectiva cerințelor referitoare la cererile de cumulare a funcției de procuror 

cu activitatea didactică și științifică, Consiliul Superior al Procurorilor menționează că 

pentru cazul enunțat există și acordul procurorului ierarhic superior, privind practicarea 

acestei activități suplimentare de către subaltern, argument care demonstrează asigurarea 

faptului că antrenarea domnului Dumitru Calendari în programul didactic nu va avea 

impact negativ în activitatea subdiviziunii vizate. 

Având în vedere raționamentele expuse, Consiliul Superior al Procurorilor 

concluzionează asupra întrunirii tuturor condițiilor necesare, astfel încât să fie admisă 

cererea domnului Dumitru Calendari privind cumulul funcției de procuror cu activitatea 

didactică desfășurată în cadrul proiectului „Contribuirea la asigurarea respectării 

drepturilor omului la etapa reținerii”, implementat de Centrul de Justiție Comunitară 

Cahul, în cooperare cu Fundația Soros-Moldova.   

În temeiul argumentelor invocate, în conformitate cu prevederile art.56 alin.(2) din 

Codul muncii, coroborate cu art.14 alin.(2), art.70 alin.(1) lit.n), art.77 din Legea 

nr.3/2016 cu privire la Procuratură, precum și în virtutea Regulilor privind cumulul 

funcției de procuror cu activitățile didactice și științifice, aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-168/18 din 12.12.2018, Consiliul Superior al 

Procurorilor –  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. A aproba cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică, exercitată de 

domnul Dumitru Calendari, procuror-șef al Procuraturii de circumscripție Cahul, în cadrul 

proiectului „Contribuirea la asigurarea respectării drepturilor omului la etapa 

reținerii”, implementat de Centrul de Justiție Comunitară Cahul, în cooperare cu Fundația 

Soros-Moldova, conform orarului stabilit de program. 

2. A transmite prezenta hotărâre Procurorului General pentru evidența 

procedurilor administrative de referință. 

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

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri. 



3 

 

4. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată în temeiul 

art.191 din Codul administrativ, în termen de 30 de zile de la comunicarea sau notificarea 

acesteia. 

 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

 

№ Prenume și Nume   Semnătura 

1.  Alexandr STOIANOGLO  semnat 

2.  Fadei NAGACEVSCHI  absent  

3.  Emanoil PLOȘNIȚA semnat 

4.  Mihail COTOROBAI absent  

5.  Victor CÎLCIC  semnat 

6.  Adrian BORDIANU  semnat 

7.  Inga FURTUNĂ semnat 

8.  Andrei ROȘCA semnat 

9.  Constantin ȘUȘU  semnat 

10.  Lilia MĂRGINEANU  semnat 

11.  Ion GUCEAC  absent 

12.  Dumitru PULBERE  semnat 

13.  Lilia POTÎNG semnat 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                            semnat                         Angela MOTUZOC 

 

 


