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HOTĂRÂREA nr.1-172/2022 

cu privire la aprobarea cumulului funcției de procuror cu activitatea didactică  
 

9 septembrie 2022                                                                      municipiul Chișinău  
 

Examinând cererea procurorului Dumitru Calendari referitoare la cumulul 

funcției de procuror cu activitatea didactică și audiind informația prezentată de către 

doamna Lilia Potîng, Consiliul Superior al Procurorilor – 
  

C O N S T A T Ă: 
 

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

depusă la data de 08.08.2022 de către domnul Dumitru Calendari, procuror în 

Procuratura de circumscripție Cahul, prin care s-a solicitat exprimarea acordului 

referitor la cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică, de formator, exercitată 

în anul 2022 în cadrul Centrului de Instruire a Avocaților al Uniunii Avocaților din 

Republica Moldova.  

Consiliul Superior al Procurorilor, analizând cererea depusă, reține 

raționamentele de drept și de fapt, care se circumscriu procedurii de referință.  

Astfel, potrivit art.56 alin.(2) din 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 nr.3/2016 cu privire la Procuratură, procurorul 

poate desfășura activități didactice, științifice și în organele colegiale din cadrul 

autorităților sau instituțiilor publice.  

În egală măsură, se rețin prevederile pct.pct.1.2. și 1.3. din Regulamentul privind 

formatorii Centrului de Instruire a Avocaților, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Uniunii Avocaților nr.10-13 din 28.05.2021, potrivit cărora instruirea în cadrul 

Centrului este efectuată în mod constant de către formatorii selectați de către Consiliul 

Centrului. În același timp, ocazional, instruirea la Centru poate fi efectuată de către alte 

persoane fizice acceptate de către directorului Centrului în cazurile când: nu există 

formatori selectaţi de Centru pentru domeniul respectiv; dacă persoana respectivă este 

propusă de organizaţia care acoperă, integral sau parţial, cheltuielile de organizare a 

instruirii; persoanele sunt invitate de Centru pentru a face una sau câteva instruiri pe o 

tematică specifică. 

După cum rezultă din obiectivul de bază al cursului, imperativul acestui exercițiu 

este dictat de necesitatea unificării practicii, prezența problematicilor la folosirea căilor 

de atac și judecarea apelului pe cauze penale, astfel că instruirea va fi facilitată, 

inclusiv, de practicieni, avocați, participanți la proces, care vor împărtăși experiența, 

prin exemplificarea unor cazuri practice concrete, practica judiciară națională și 

CtEDO în apelul penal. 

În context, în speța descrisă, sunt întrunite condițiile care derivă din Regulile 

privind cumulul funcției de procuror cu activităţi didactice, științifice și în organele 

colegiale din cadrul autorităților sau instituțiilor publice, aprobate prin Hotărârea 

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

Totodată, Consiliul Superior al Procurorilor notează că, potrivit cererii de 

referință, precum și a demersului directorului Centrului de Instruire a Avocaților din 

26.07.2022 anexat, procurorul Dumitru Calendari urmează să desfășoare activitatea 

didactică de formator în cadrul cursului de instruire a avocaților din țară, cu tema 
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„Apelul penal”, în zilele de 15 septembrie, 13 octombrie, 17 noiembrie și 15 

decembrie, anul curent. 

Consiliul Superior al Procurorilor, ținând cont de practica sa anterioară, 

apreciază că realizarea activității didactice de către un practician are impact pozitiv 

dublu, atât prin consolidarea abilităților proprii ce țin de profilul profesional al 

formatorului, cât și prin aportul substanțial la îndeplinirea obiectivelor stabilite în 

Planul de Dezvoltare Strategică a Procuraturii pentru anii 2021-2023, în partea ce ține 

de transparența și încrederea în instituția Procuraturii, asigurarea maximă a respectării 

drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și a intereselor societății în cadrul 

procesului penal, dezvoltarea practicii uniforme și facilitarea schimbului de experiență. 

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 dezechilibra activitatea subdiviziunii.  

Având în vedere raționamentele expuse, Consiliul Superior al Procurorilor 

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

cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică exercitată în cadrul Centrului de 

Instruire a Avocaților al Uniunii Avocaților din Republica Moldova, pentru procurorul 

Dumitru Calendari, conform tematicii și orarului stabilit de instituție.  

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. 71 alin.(2),  

art.77 alin.(6) și (7) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, precum și în virtutea 

Regulilor privind cumulul funcției de procuror cu activităţi didactice, științifice și în 

organele colegiale din cadrul autorităților sau instituțiilor publice, 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 de formator 

în cadrul Centrului de Instruire a Avocaților al Uniunii Avocaților din Republica 

Moldova, exercitată de procurorul Dumitru Calendari,  conform tematicii și orarului 

stabilit de această instituție. 

2. A transmite prezenta hotărâre Procurorului General interimar pentru 

evidența procedurilor administrative de referință.  

3. A remite prezenta hotărârea Centrului de Instruire a Avocaților al Uniunii 

Avocaților din Republica Moldova, pentru informare. 

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

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri. 

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

art.191 din Codul administrativ la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 30 de zile de 

la comunicarea sau notificarea acesteia. 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

№ Prenume și Nume   Semnătura 

1.  Dorel MUSTEAȚĂ absent 
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2.  Sergiu LITVINENCO  semnat 

3.  Ceslav PANICO semnat 

4.  Inga FURTUNĂ absentă 

5.  Andrei ROȘCA absent 

6.  Constantin ȘUȘU  semnat 

7.  Eduard VARZAR semnat 

8.   Lilia POTÎNG semnat 

9.  Svetlana BALMUȘ semnat 

10.  Andrei CEBOTARI semnat 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                                  semnat                     Angela MOTUZOC 

 


