HOTĂRÂREA nr. 1-79/2020
cu privire la aprobarea cumulului funcției de procuror cu activitatea didactică
municipiul Chişinău

10 septembrie 2020

Examinând cererile referitoare la cumulul funcției de procuror cu activitățile
didactice și audiind informația prezentată de către domnul Andrei Roșca, 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 Mircea Roșioru, Ruslan Popov, Vladislav Guțan, Alexandru
Nichita, Eduard Bulat, Ion Caracuian, Marcel Dimitraș, Veaceslav Soltan, Nicolae
Zanevici, Mariana Gornea, Viorel Ciobanu, Iurie Lealin, Dumitru Obadă, Sergiu Russu,
Igor Popa, Sergiu Bursacovschi, Diana Rotundu, Carolina Vidrașco-Brînză, Maxim Gropa,
Octavian Iachimovschi, Victor Muntean și Mariana Botezatu, prin care s-a solicitat
exprimarea acordului referitor la cumulul funcției de procuror cu activitățile didactice
exercitate în anul de studii 2020-2021 la Institutul Național al Justiției, în cadrul cursurilor
de formare inițială și continuă.
Analizând cererile depuse, Consiliul Superior al Procurorilor reține raționamentele de
drept și de fapt, care se circumscriu procedurii de referință.
Astfel, 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, iar în conformitate cu
prevederile art.14 alin.(2) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, procurorul poate
desfăşura activităţi didactice şi ştiinţifice.
În egală măsură, se rețin prevederile art.2 alin.(1) din Legea nr.152/2006 privind
Institutul Național al Justiției, potrivit cărora 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 context, temeiurile indicate în cererile examinate, se aliniază condițiilor care
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.
Totodată, Consiliul Superior al Procurorilor notează că prin demersul directorului
Institutului Național al Justiției, Diana Scobioală, a fost solicitată desemnarea procurorilor
nominalizați în calitate de formatori la cursurile de formare inițială și formare continuă,
pentru anii 2020 – 2021.
Potrivit demersului, acest exercițiu rezidă din necesitatea realizării Planului de
formare inițială pentru candidații la funcții de judecător și de procuror și a Planului de
formare continuă a judecătorilor și procurorilor.
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În soluțiile sale anterioare, date în materie de cumulare a activității de procuror cu
activitatea didactică, Consiliul Superior al Procurorilor a analizat relevanța și eficiența
cooptării eforturilor procurorilor în procesul de formare inițială și continuă a procurorilor și
judecătorilor, evidențiindu-se valoarea aportului specialiștilor practicieni la sporirea
profesională a acestora.
Pe această linie de argumente vom reitera că desfășurarea activității didactice de către
un practician are un impact pozitiv dublu, atât prin contribuția substanțială la îndeplinirea
obiectivelor instruirii de specialitate, cât și prin consolidarea abilităților proprii ce țin de
profilul profesional al formatorului.
Adițional, din perspectiva cerințelor referitoare la cererile de cumulare a funcției de
procuror cu activitatea didactică și științifică, Consiliul Superior al Procurorilor notează că
pentru fiecare caz există, corespunzător, și acordul procurorului-șef privind practicarea
activității didactice de către subaltern, cu mențiunea despre asigurarea faptului că aceasta nu
va dezechilibra activitatea subdiviziunii vizate.
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 activitățile didactice exercitate în anii de studii 2020 - 2021
la Institutul Național al Justiției, în cadrul programelor de formare inițială și continuă,
pentru procurorii Mircea Roșioru, Ruslan Popov, Vladislav Guțan, Alexandru Nichita,
Eduard Bulat, Ion Caracuian, Marcel Dimitraș, Veaceslav Soltan, Nicolae Zanevici,
Mariana Gornea, Viorel Ciobanu, Iurie Lealin, Dumitru Obadă, Sergiu Russu, Igor Popa,
Sergiu Bursacovschi, Diana Rotundu, Carolina Vidrașco-Brînză, Maxim Gropa, Octavian
Iachimovschi, Victor Muntean și Mariana Botezatu, conform tematicilor și orarelor
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) 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 de formator exercitate în
anii de studii 2020 - 2021 la Institutul Național al Justiției, în cadrul programelor de formare
inițială și continuă, conform tematicilor și orarelor seminarelor stabilite de această instituție,
pentru următorii procurori:
- Mircea Roșioru, Ruslan Popov, Vladislav Guțan, Alexandru Nichita, Eduard Bulat,
Ion Caracuian, Marcel Dimitraș, Veaceslav Soltan, Nicolae Zanevici, Mariana
Gornea, Viorel Ciobanu, Iurie Lealin, Dumitru Obadă, Sergiu Russu, Igor Popa,
Sergiu Bursacovschi, Diana Rotundu, Carolina Vidrașco-Brînză, Maxim Gropa,
Octavian Iachimovschi, Victor Muntean și Mariana Botezatu.
2. A transmite prezenta hotărâre Procurorului General pentru evidența procedurilor
administrative de referință.
3. A remite hotărârea Institutului Național al Justiției pentru informare.
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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, 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.

Mihail COTOROBAI

absent

5.

Victor CÎLCIC

semnat

6.

Adrian BORDIANU

semnat

7.

Inga FURTUNĂ

semnat

8.

Andrei ROȘCA

semnat

9.

Constantin ȘUȘU

semnat

10.

Lilia MĂRGINEANU

absentă

11.

Ion GUCEAC

semnat

12.

Dumitru PULBERE

semnat

13.

Lilia POTÎNG

semnat

Președinte al Consiliului
Superior al Procurorilor

semnat

Angela MOTUZOC
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