HOTĂRÂREA nr.12-145/17
cu privire la aprobarea cererii procurorului Vadim Prisacari
pentru cumularea activității de procuror cu activitatea didactică
26 octombrie 2017

mun.Chişinău

Examinând chestiunea cu privire la aprobarea cererii procurorului Vadim
Prisacari pentru cumularea activității de procuror cu activitatea didactică, audiind
informaţia dlui Igor Hadârcă, Consiliul Superior al Procurorilor C O N S T A T Ă:
Pe data de 18.10.2017 dl Vadim Prisacari, procuror în Procuratura
mun.Chişinău, Oficiul Ciocana, 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 Academiei de Studii Economice a
Moldovei, disciplina Dreptul penal, 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 orarul potrivit căruia urmează să desfășoare activitatea didactică.
Totodată, Consiliul observă că raportul procurorului Vadim Prisacari conţine
acordul procurorului-şef al Oficiului Ciocana.
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.
Regulile privind cumularea funcţiei de procuror cu activitatea didactică şi
ştiinţifică au fost aprobate de Consiliu prin Hotărârea nr.12-244/16 din 27.10.2016.
Consiliul reţine că desfășurarea activității didactice va avea la o disciplină de
profil și, pe cale de consecință, aceasta va permite procurorului să-și perfecţioneze
permanent nivelul de instruire profesională.
Luând în consideraţie cele expuse, Consiliul consideră că cererea
procurorului Vadim Prisacari are suport legal şi poate fi admisă.
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, Consiliul Superior al
Procurorilor H O T Ă R Ă Ş T E:
1. A admite cererea dlui Vadim Prisacari.
2. A propune Procurorului General să dispună emiterea actului administrativ
în privinţa dlui Vadim Prisacari, procuror în Procuratura mun.Chişinău, Oficiul
Ciocana, privind cumularea activităţii de procuror cu activitatea didactică în anul
universitar 2017-2018 în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei,
disciplina Dreptul penal.

3. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a procuraturii,
www.procuratura.md, link-ul Consiliul Superior al Procurorilor, directoriul
Hotărâri.
4. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată la Curtea
Supremă de Justiţie, în completul de judecată care examinează contestaţiile
împotriva hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii, de orice persoană
vătămată într-un drept al său, într-un termen de 10 zile lucrătoare de la data la care
hotărârea vizată i-a fost comunicată.
Membrii Consiliului Superior al Procurorilor:
№
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CEBOTARI Vladimir
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FORTUNA Ghenadie
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HADÎRCĂ Igor

4

HARUNJEN Eduard
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MARIȚ Alexandru

6

MAȘNIC Eduard

7

MICU Victor

8

MOROZ Remus

9

POPOV Ruslan

10

STOINOV Vasili

11

TUREAC Viorel
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