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HOTĂRÂREA  nr. 1-31/2020 

cu privire la cererile unor procurori privind cumulul funcției de procuror cu 

activitatea didactică  

 

7 mai 2020                                                                      municipiul Chişinău 

 

Examinând cererile referitoare la cumulul funcției de procuror cu activitatea 

didactică, audiind informația prezentată de către doamna Inga Furtună, Consiliul Superior 

al Procurorilor –   

C O N S T A T Ă: 

 

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

depuse de către procurorii Adrian Mircos, procuror-șef al Direcției urmărire penală și 

criminalistică a Procuraturii Generale, Sergiu Russu, procuror-șef al Secției combaterea 

traficului de ființe umane din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a 

Procuraturii Generale, Viorel Ciobanu, procuror în Secția combaterea traficului de ființe 

umane din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale, Radu 

Gojan, procuror în Secția unificare a practicii în domeniul urmării penale din cadrul 

Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale și Ion Munteanu, 

procuror, adjunct interimar al Procurorului șef al Procuraturii Anticorupție, prin care 

titularii au solicitat exprimarea acordului pentru cumulul funcției deținute cu activitățile 

didactice din cadrul proiectului „Consolidarea răspunsului Guvernului la fenomenul 

traficului de ființe umane și îmbunătățirea protecției victimelor traficului și martorilor în 

Republica Moldova”.  

Pentru motivarea cererilor depuse, procurorii vizați au notat că, în contextul 

activităților proiectului, contribuția lor a fost co-optată pentru participare în calitate de 

formatori la un șir de instruiri și ateliere de lucru pe subiecte aferente prevenirii și 

combaterii traficului de ființe umane. 

În egală măsură, aportul procurorilor nominalizați a fost solicitat și în vederea 

elaborării metodologiei de efectuare a acțiunilor cu privire la recuperarea bunurilor 

dobândite prin mijloace ilicite. 

Potrivit informației puse la dispoziția Consiliului Superior al Procurorilor, proiectul 

de referință este implementat de Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în 

Republica Moldova, finanțat de Biroul pentru afaceri internaționale în domeniul drogurilor 

și aplicării legii al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii, preconizându-se 

încheierea activităților acestuia la data de 30.09.2020. 

Pe  această  linie  de  argumente, Consiliul  Superior  al  Procurorilor  notează 

importanța acțiunilor realizate de autoritățile naționale în general și de Procuratură, în 

special,  pe  segmentul  prevenirii  și  combaterii  traficului  de  ființe  umane  și  a 

infracțiunilor conexe. 

Angajamentele asumate în acest sens au fost definite și consemnate în planurile 

naționale și internaționale, după cum urmează: 

-Strategia națională de prevenire și combatere a traficului de ființe umane pentru 

anii  2018-2023,  Planul  de  acțiuni  pentru  anii  2018-2020  privind implementarea 

acesteia,  aprobate  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.461/2018  și detaliate în  contextul 
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Planului  operațional  al  Procuraturii  în  vederea  executării  actelor  guvernamentale 

(Ordinul Procurorului General nr.26/15 din 28.06.2018); 

- Strategia națională de integritate și anticorupție pentru anii 2017-2020, Planurile 

de acţiuni pentru implementarea acesteia, aprobate prin Hotărârea Parlamentului 

nr.56/2017. 

Din analiza  conținutului  actelor  normative  enunțate  deducem rolul important 

care, i-a fost atribuit instituției Procuraturii  pe această dimensiune, iar instruirea 

procurorilor,  consolidarea  abilităților  profesionale,  specializarea,  elaborarea  de 

instrumente eficiente, care să asigure calitatea înaltă a investigațiilor, se regăsesc printre 

acțiunile-cheie, ce urmează a fi realizate întru asigurarea progreselor scontate. 

Potrivit termenilor proiectului se preconizează desfășurarea unui șir de ateliere 

regionale și anuale care au drept scop consolidarea abilităților profesionale ale 

beneficiarilor – șefii și secretarii comisiilor teritoriale de combatere a traficului de ființe 

umane, procurori din cadrul procuraturilor teritoriale responsabili de prevenirea și 

combaterea traficului de ființe umane, ofițeri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a 

judecătorilor, în domeniul coordonării politicilor anti-trafic la nivel local, dar și sporirii 

eficienței activității în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane.  

În același timp, se prevede organizarea unor instruiri relevante tematicii proiectului 

pentru completele de judecători specializate în examinarea cauzelor privind traficul de 

ființe umane și infracțiunilor conexe, precum și ofițerilor din cadrul Centrului pentru 

Combaterea Traficului de Ființe Umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Suplimentar, având în vedere prevederile Strategiei naționale de integritate și 

anticorupție pentru anii 2017-2020 și ale Raportului Moneyval, a fost identificată 

necesitatea elaborării metodologiei de efectuare a acțiunilor cu privire la recuperarea 

bunurilor dobândite prin mijloace ilicite. Instrumentul metodologic în speță este unul 

important și se elaborează ca o continuitate a Ghidului privind efectuarea investigațiilor 

financiare paralele, fiind necesar pentru îmbunătățirea practicilor de efectuare diligentă a 

măsurilor în acest domeniu. 

Consiliul Superior al Procurorilor menționează că este valoroasă contribuția 

procurorilor la asemenea activități, atât din perspectivă teoretică, cât și practică, aceasta se 

raportează la statutul de procuror, fiind și un exercițiu de consolidare a prestigiului 

profesiei. 

Urmare a evaluării spectrului tematicilor și a participanților la aceste activități se 

notează că în mod direct, beneficiari ai acestora vor fi profesioniștii care au competențe în 

combaterea traficului de ființe umane, pe când, în sens larg, valorificarea bunelor practici 

internaționale pe acest segment poate fi calificată ca fiind în interesul îmbunătățirii actului 

de justiție. 

Astfel, Consiliul Superior al Procurorilor conchide că pentru speța descrisă, se 

întrunesc condițiile ce derivă din Regulile privind cumulul funcției de procuror cu 

activitățile didactice și științifice, aprobate prin Hotărârea Consiliului Superior al 

Procurorilor nr.12-168/18 din 12.12.2018, care reglementează inclusiv și cumularea 

activităților didactice și științifice desfășurate în cadrul proiectelor ce vizează 

implementarea politicii naționale și internaționale a statului în materie penală (domeniile 

de competență ale Procuraturii). 
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Având în vedere raționamentele expuse, Consiliul Superior al Procurorilor 

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

pentru procurorii Adrian Mircos, Sergiu Russu, Viorel Ciobanu, Radu Gojan și Ion 

Munteanu cumulul funcției de procuror cu activitățile didactice desfășurate în cadrul 

proiectului implementat de Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în 

Republica Moldova – „Consolidarea răspunsului Guvernului la fenomenul traficului de 

ființe umane și îmbunătățirea protecției victimelor traficului și martorilor în Republica 

Moldova. 

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.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 activitățile didactice și științifice, 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 activitățile didactice desfășurate în 

cadrul proiectului „Consolidarea răspunsului Guvernului la fenomenul traficului de ființe 

umane și îmbunătățirea protecției victimelor traficului și martorilor în Republica 

Moldova” implementat de Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în 

Republica Moldova, după cum urmează: 

1) Viorel Ciobanu în atelierele regionale pentru șefii și secretarii comisiilor 

teritoriale de combatere a traficului de ființe umane; 

2) Sergiu Russu și Viorel Ciobanu în instruirea pentru completele de judecători 

specializate în examinarea cauzelor privind traficul de ființe umane și infracțiunilor 

conexe și în atelierul de lucru anual al procurorilor din procuraturile teritoriale responsabili 

de prevenirea și combaterea traficului de ființe umane; 

3) Sergiu Russu în instruirile specializate ale ofițerilor din cadrul Centrului pentru 

Combaterea Traficului de Ființe Umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 

4) Adrian Mircos, Sergiu Russu, Radu Gojan și Ion Munteanu pentru elaborarea 

metodologiei de efectuarea a acțiunilor  cu privire la recuperarea bunurilor dobândite prin 

mijloace ilicite. 

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. 

  

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

№ Prenume și Nume   Semnătura 

1.  Alexandr STOIANOGLO  semnat 
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2.  Fadei NAGACEVSCHI  absent  

3.  Emanoil PLOȘNIȚA semnat 

4.  Mihail COTOROBAI absent  

5.  Vasile STOINOV  semnat 

6.  Adrian BORDIANU  semnat 

7.  Inga FURTUNĂ semnat 

8.  Andrei ROȘCA semnat 

9.  Constantin ȘUȘU  semnat 

10.  Lilia MĂRGINEANU  semnat 

11.  Ion GUCEAC  semnat 

12.  Dumitru PULBERE  semnat 

13.  Lilia POTÎNG semnat 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                        semnat                              Angela MOTUZOC 
 
 


