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H O T Ă R Â R E A nr. 1-2/2021 

cu privire la aprobarea cumulului funcției de procuror cu activitatea didactică  

 

21 ianuarie 2021                                                                                municipiul Chişinău  

 

Examinând cererea procurorului Victor Rauh referitoare la cumulul funcției de 

procuror cu activitatea didactică, audiind informația prezentată de către doamna Lilia 

Mărgineanu, 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 Victor Rauh, procuror în Procuratura raionului Rîșcani, prin care 

s-a solicitat exprimarea acordului referitor la cumulul funcției de procuror cu activitate 

didactică desfășurată în cadrul Școlii Sportive nr.1 din municipiul Bălți. 

Pentru motivarea cererii depuse, procurorul vizat a notat că activitatea ce urmează 

a fi desfășurată se înscrie în arealul activităților didactice stabilite de Codul educației al 

Republicii Moldova și practicarea acesteia nu va afecta exercitarea obligațiilor sale 

funcționale, precum și nu va aduce atingere principiilor de organizare și de activitate a 

subdiviziunii teritoriale de referință. 

Analizând cererea procurorului Victor Rauh, Consiliul Superior al Procurorilor 

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

Potrivit art.56 alin.(2) din Codul muncii nr.154/2003, 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. 

Evaluând dispozițiile legale ce reglementează statutul procurorului și 

incompatibilitățile specifice acestei funcții, Consiliul Superior al Procurorilor 

menționează că interdicțiile stabilite pentru procurori sunt enumerate în art.14 și art.15 

din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură.  

Astfel, în accepțiunea art.14 alin.(1) și (2) din Legea nr.3/2016, funcția de procuror 

este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, precum și cu alte activități 

remunerate sau neremunerate. Prin derogare de la prevederile alin.(1), procurorul poate 

desfășura activități didactice și științifice. 

În egală măsură, se constată că prevederile Legii nr.3/2016 referitoare la cazurile 

de incompatibilitate și interdicțiile stabilite pentru procurori se regăsesc și în Codul de 

etică al procurorilor. 

Din perspectiva cadrului normativ precitat rezultă că intenția legiuitorului a fost de 

a-i împiedica pe procurori să desfășoare activități care ar putea aduce atingere imaginii 

justiției ori modului în care titularul își exercită atribuțiile de serviciu, independenței și 

imparțialității specifice funcției de procuror, precum și de a preveni apariția unor conflicte 

de interese. 

Pe aceeași linie de argumente, Consiliul Superior al Procurorilor reține dispozițiile 

art.53 alin.(1) și alin.(6) din Codul educației al Republicii Moldova nr.152/2014, din 

conținutul coroborat al cărora se deduce că activitatea în instituțiile de învățământ cu profil 

de arte și de sport se circumscrie funcției didactice și, prin urmare, concluzionează că 
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cererea, care face obiectul prezentei analize, conceptual, se aliniază activității didactice și 

poate fi considerată compatibilă cu funcția de procuror. 

Potrivit informației puse la dispoziția Consiliului Superior al Procurorilor, se 

consemnează că procurorul Victor Rauh va desfășura activități didactice în calitate de 

antrenor-instructor potrivit unui program cu timp parțial, care nu va dezechilibra 

activitatea subdiviziunii. 

Pe cale de consecință, în opinia Consiliului Superior al Procurorilor, raționamentele 

de fapt și drept invocate la examinarea speței descrise, permit admiterea cererii 

procurorului Victor Rauh privind cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică de 

profil sportiv, în cadrul Școlii Sportive nr.1 din municipiul Bălți. 

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

Codul muncii nr.154/2003, art.53 alin.(1) și alin.(6) din Codul educației al Republicii 

Moldova nr.152/2014, coroborate cu art.14 alin.(2), art.70 alin.(1) lit.n), art.77 alin.(6) și 

(7) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor –  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. A aproba cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică de antrenor-

instructor, specialitatea tenis de masă, în cadrul Școlii Sportive nr.1 din municipiul Bălți, 

exercitată de domnul Victor Rauh, procuror în Procuratura raionului Rîșcani, în anul 2021.  

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. 

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.  Victor CÎLCIC  semnat 

5.  Adrian BORDIANU  semnat 

6.  Inga FURTUNĂ semnat 

7.  Andrei ROȘCA semnat 
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8.  Constantin ȘUȘU  semnat 

9.  Lilia MĂRGINEANU  semnat 

10.  Ion GUCEAC  semnat 

11.  Dumitru PULBERE  semnat 

12.  Lilia POTÎNG semnat 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                              semnat                     Angela MOTUZOC 


