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HOTĂRÂREA  nr. 1-33/2019 

cu privire la cererile privind cumulul funcției de procuror cu activitățile 

didactice 

 

11 aprilie 2019                                                     municipiul Chişinău 

 

Examinând cererile referitoare la cumulul funcției de procuror cu activitățile 

didactice și audiind informația prezentată de 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 Dorin Compan, procuror în Procuratura Anticorupție și Dumitru Purici, 

procuror în Secția tehnologii informaționale și combaterea crimelor cibernetice din cadrul 

Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale, prin care s-a solicitat 

exprimarea acordului referitor la cumulul funcției de procuror cu activitățile didactice 
exercitate în anul 2019 la Institutul Național al Justiției, în cadrul programului de formare 

continuă a judecătorilor și procurorilor. 

În contextul examinării solicitărilor de referință, Consiliul Superior al Procurorilor 

reține raționamentele care se circumscriu condițiilor ce derivă din Regulile privind 

cumulul funcției de procuror cu activitățile didactice și științifice, aprobate prin Hotărârea 

nr.12-168/18 din 12.12.2018. 

Astfel, potrivit art.2 alin.(1) din Legea nr.152/2006 privind Institutul Național al 

Justiției, Institutul Naţional al Justiţiei este o instituţie publică ce realizează formarea 

iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror, formarea continuă a 

judecătorilor şi a procurorilor în funcţie, a grefierilor, a asistenţilor judiciari, a şefilor 

secretariatelor instanţelor judecătoreşti, a consultanţilor procurorului, a consilierilor de 

probaţiune, a avocaților  care  acordă  asistență  juridică garantată de 

stat,  precum  şi  formarea inițială și continuă a altor persoane care activează în sectorul 

justiţiei, în cazurile prevăzute de legislaţie. 

În cererile depuse procurorii nominalizați au indicat subiectele modulelor de 

instruire, pe care le susțin în calitate de formatori – „Aspecte de drept penal și procedură 

penală, activitatea specială de investigație și criminalitatea informatică”, „Activitatea 

specială de investigații” . Evaluând spectrul tematicilor, reținem că acestea derivă din 

activitățile specifice instituției Procuraturii și sunt destinate să promoveze experiențe 

avansate în raport cu standardele dreptului internațional.  

Consiliul Superior al Procurorilor apreciază că realizarea activității didactice de 

către un practician are un impact pozitiv dublu, atât prin aportul substanțial la îndeplinirea 

obiectivelor formării judecătorilor și procurorilor în funcție și candidaților la aceste funcții, 

cât și prin consolidarea abilităților proprii ce țin de profilul profesional al formatorului.  

Din perspectiva cerințelor referitoare la cererile de cumulare a funcției de procuror 

cu activitatea didactică și științifică, Consiliul Superior al Procurorilor menționează despre 

existența acordului procurorului-șef, pentru fiecare dintre titularii cererilor examinate, 
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privind practicarea activității didactice de către subalterni, cu mențiunea despre asigurarea 

faptului că aceasta nu va perturba activitatea subdiviziunii. 

Adițional, Consiliul Superior al Procurorilor notează că implicarea în calitate de 

formatori a procurorilor nominalizați supra în activitatea de formare continuă a 

procurorilor și judecătorilor, a fost solicitată inclusiv și prin demersul directorului 

Institutului Național al Justiției.      

Având în vedere raționamentele expuse, Consiliul Superior al Procurorilor 

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

pentru Dorin Compan, procuror în Procuratura Anticorupție și pentru Dumitru Purici, 

procuror în Secția tehnologii informaționale și combaterea crimelor cibernetice din cadrul 

Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale, cumulul funcției de 

procuror cu activitățile didactice, exercitate în anul 2019 la Institutul Național al Justiției, 

în cadrul programelor de formare continuă a judecătorilor și procurorilor, conform 

tematicii și orarului seminarelor stabilite de această 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.77 alin.(6) și (7), art.79 

alin.(1) 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, derulate în calitate 

de formatori în cadrul programului de formare continuă a judecătorilor şi a procurorilor la 

Institutul Național al Justiției, pentru anul 2019, conform tematicii și orarului seminarelor 

stabilite de această instituție, pentru domnul Dorin Compan, procuror în Procuratura 

Anticorupție și pentru domnul Dumitru Purici, procuror în Secția tehnologii 

informaționale și combaterea crimelor cibernetice din cadrul Direcției urmărire penală și 

criminalistică a Procuraturii Generale. 

2.  A transmite prezenta hotărâre Procurorului General pentru evidența procedurilor 

administrative de referință. 

3.   A remite prezenta hotărârea Institutului Național al Justiției pentru informare. 

4. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Procuraturii Generale, 

www.procuratura.md, directoriul Consiliul Superior al Procurorilor, subdirectoriul 

Hotărâri. 

5. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată în temeiul art.191 

din Codul administrativ.  

 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

 

№ Numele și prenumele  Semnătura 

1.  HARUNJEN Eduard  absent 
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2.  IFTODI Victoria absentă 

3.  MICU Victor absent 

4.  STOINOV Vasile semnat 

5.  BORDIANU Adrian                  semnat 

6.  FURTUNĂ Inga                 semnat 

7.  ROȘCA Andrei absent 

8.  ȘUȘU Constantin                  semnat 

9.  MĂRGINEANU Lilia                  semnat 

10.  GUCEAC Ion                  semnat 

11.  PULBERE Dumitru                  semnat 

 

 

Preşedinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                             semnat                      Angela MOTUZOC 
 


