
HOTĂRÂREA nr.12- 246/16 
cu privire la aprobarea cererii procurorului Vitali  Cebotari 

 pentru cumularea activității de procuror cu activitatea didactică 
  

27 octombrie 2016                                                  mun.Chişinău 
 

Examinând chestiunea cu privire la aprobarea cererii procurorului Vitali 
Cebotari pentru cumularea activității de procuror cu activitatea didactică, audiind 
informaţia dlui Vasili Stoinov, Consiliul Superior al Procurorilor - 

           

C O N S T A T Ă: 
 

La 06.10.2016 dl Vitali Cebotari, procuror în procuratura 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 
2016-2017 în cadrul  Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică a Universităţii de 
Stat “B.P.Hasdeu” din Cahul, în temeiul art.56 din Codul muncii, coroborat cu art.14 
alin.(2)  din Legea cu privire la Procuratură. La cererea sa dl Vitali Cebotari a anexat 
inclusiv orarul de desfășurare a activităţii didactice.   

Secretariatul Consiliului a înregistrat şi demersul dlui Dumitru Calendari, 
procurorul-şef interimar al Procuraturii de circumscripţie Cahul, în care conducătorul 
asigură Consiliul că activitatea didactică a procurorului Cebotari nu va perturba 
activitatea subdiviziunii. 

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. 

Consiliul apreciază că desfășurarea activității didactice va avea loc în cadrul 
unei facultăți de profil și, pe cale de consecință, aceasta va permite procurorului Vitali 
Cebotari ca permanent să-și ridice nivelul de instruire profesională. 

Având în vedere cele expuse, Consiliul consideră că cererea procurorului Vitali 
Cebotari are suport legal și 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: 

 
A admite cererea dlui Vitali Cebotari.  

          A propune Procurorului General interimar să dispună emiterea actului 
administrativ în privinţa dlui Vitali Cebotari, procuror în procuratura de circumscripţie 
Cahul, privind cumularea activităţii de procuror cu activitatea didactică în anul 
universitar 2016-2017 în cadrul Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică a 
Universităţii de Stat “B.P.Hasdeu” din Cahul.     

Prezenta hotărâre cu drept de contestare în condițiile art.79 alin.(1) din Legea cu 
privire la Procuratură. 

 



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

 
semnat 

2 FORTUNA Ghenadie 
 

semnat 

3 HADÎRCĂ Igor 
 

semnat 

4 MARIȚ Alexandru 
 

semnat 

5 MAȘNIC Eduard 
 

semnat 

6 MICU Victor 
 

semnat 

7 MOROZ Remus 
 

semnat 

8 POPOV Ruslan 
 

semnat 

9 STOINOV Vasili 
 

semnat 

10 TUREAC Viorel 
 

semnat 

 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                semnat                                Mircea ROȘIORU 
 

 


