
HOTĂRÂREA nr.12-139/17 
cu privire la aprobarea cererii procurorului Dumitru Calendari 

 pentru cumularea  activității de procuror cu activitatea didactică 
  

  12 octombrie 2017                                              mun.Chişinău 
 

Examinând chestiunea cu privire la aprobarea cererii procurorului Dumitru 
Calendari pentru cumularea activității de procuror cu activitatea didactică, audiind 
informaţia dlui Ruslan Popov, Consiliul Superior al Procurorilor - 

           
C O N S T A T Ă: 

 
Pe data de 11.10.2017 dl Dumitru Calendari, procuror-şef al Procuraturii de 

circumscripţie Cahul, a depus cerere prin care solicită acordul Consiliului Superior 
al Procurorilor pentru  cumularea activităţii de procuror cu activitatea didactică în 
anul universitar 2017-2018 în cadrul Facultăţii de Drept şi Administrare Publică a 
Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, la disciplina Drept internațional 
privat, în temeiul art.56 din Codul muncii, coroborat cu art.14 alin.(2) din Legea cu 
privire la Procuratură. La cererea sa procurorul a anexat ordinul cu privire la 
angajarea prin cumul şi orarul conform căruia urmează să desfășoare activitatea 
didactică    

Potrivit art. 56 alin.(2) Codul muncii, salariatul are dreptul să încheie 
contracte individuale de muncă, concomitent, şi cu alţi angajatori (munca prin 
cumul), dacă acest lucru nu este interzis de legislaţia în vigoare, iar în conformitate 
cu prevederile art.14 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură, procurorul poate 
desfăşura activităţi didactice şi ştiinţifice. Norma prenotată mai stipulează că 
regulile privind cumulul funcţiei cu aceste activităţi se stabilesc de către Consiliul 
Superior al Procurorilor. 

În conformitate cu pct.4 al Regulilor privind admiterea cererilor de cumulare 
a funcţiei de procuror cu activitatea didactică şi ştiinţifică, aprobate prin Hotărârea 
Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-244/16 din 27.10.2016, activitatea 
didactică şi/sau ştiinţifică poate fi desfăşurată de procuror în cadrul facultăților 
şi/sau instituţiilor de învăţământ la disciplinele de profil, ceea ce va permite 
procurorului să se autoperfecționeze și să-și ridice nivelul de instruire profesională.  

Consiliul apreciază că disciplina Dreptul internațional privat, nu poate fi 
asimilată disciplinelor de profil în raport cu activitatea procuraturii și a procurorilor, 
or competențele procurorilor sunt axate pe alte domenii decât pe cele în care dl 
Calendari a solicitat acordul în vederea desfășurării activității didactice. 

Având în vedere cele expuse, Consiliul consideră că cererea procurorului 
Dumitru Calendari contravine rigorilor stipulate în Regulile sus-enunțate și urmează 
a fi respinsă. 

Pornind de la cele relatate şi în conformitate cu prevederile art.56 alin.(2) din 
Codul muncii,  coroborat cu art.14 alin.(2), art.70 alin.(1) lit.n), art.77 alin.(6) și (7) 
şi art.79 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură, Regulile privind admiterea 
cererilor de cumulare a funcţiei de procuror cu activitatea didactică şi ştiinţifică, 
aprobate prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-244/16 din 
27.10.2016, Consiliul Superior al Procurorilor -  



 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
1. A respinge cererea dlui Dumitru Calendari prin care solicită acordul în 

vederea cumulării activităţii de procuror cu cea didactică în anul universitar 2017-
2018, în cadrul Universităţii de Stat “B.P.Hasdeu” din Cahul. 

2. Prezenta hotărâre a o comunica procurorului Dumitru Calendari. 
3. Prezenta hotărâre se publică pe pagina web oficială a Procuraturii, 

www.procuratura.md, link-ul Consiliul Superior al Procurorilor, rubrica Hotărâri. 
  4. 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 de la data 
comunicării. 

 
        Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 
№ Numele și prenumele  Semnătura 
1 CEBOTARI Vladimir 

 
 

2 FORTUNA Ghenadie 
 

 

3 HADÎRCĂ Igor 
 

 

4 HARUNJEN Eduard 
 

 

5 MARIȚ Alexandru 
 

 

6 MAȘNIC Eduard 
 

 

7 MOROZ Remus 
 

 

8 POPOV Ruslan 
 

 

9 STOINOV Vasile 
 

 

 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                                             Mircea ROȘIORU 
 

 
 


