
H O T Ă R Â R E A nr. 12-126/17 
cu privire la cererea procurorului Carolina Vicol  

despre suspendarea din funcție 
 

07 septembrie 2017                                                                                mun. Chişinău 
 

Examinând cererea procurorului Carolina Vicol despre suspendarea din 
funcție, audiind informaţia dlui Igor Hadîrcă, Consiliul Superior al Procurorilor -  

 

C O N S T A T Ă: 
 

La 04.09.2017 dna Carolina Vicol, procuror al Secţiei protocol, cooperare 
internaţională şi integrare europeană din cadrul Direcţiei cooperare internaţională şi 
integrare europeană a Procuraturii Generale, a depus cerere prin care solicită 
suspendarea din funcție în temeiul art.77 lit.b) Codul muncii, coroborat cu art.55 
alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură, în legătură cu înscrierea la studii 
postuniversitare de profil (masterat), peste hotarele Republicii Moldova, care 
presupun scoaterea din activitate pe durata unui an. În acest sens, la cerere a fost 
anexată invitația și dovada faptului înscrierii la instituția de învățământ. 

Printr-o cerere suplimentară, dna Vicol a solicitat examinarea cererii de 
suspendare din funcție în lipsa d-ei. 

Consiliul constată că potrivit art.55 alin.(2) din Legea cu privire la 
Procuratură, exceptând suspendarea din funcţie în legătură cu acordarea concediilor 
de maternitate şi celui pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 6 ani, suspendarea 
din funcție a procurorului se face prin ordin al Procurorului General, la propunerea 
Consiliului Superior al Procurorilor. 

Din norma prevăzută la art.77 Codul muncii, rezultă că contractul individual de 
muncă se suspendă prin acordul părţilor, exprimat în formă scrisă, în caz de urmare 
a unui curs de formare profesională cu scoaterea din activitate pe o perioadă mai 
mare de 60 de zile calendaristice. 

Având în vedere existența acordului scris al Procurorului General 
(angajatorului) pe marginea suspendării din funcție, în conformitate cu prevederile 
art.55 alin.(2) art.70 alin.(1) lit.g), art.77 alin.(6) și (7), art.79 alin.(1) din Legea cu 
privire la Procuratură și art.77 lit.b) din Codul muncii, Consiliul Superior al 
Procurorilor - 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

1. A propune Procurorului General să dispună suspendarea dnei Carolina 
Vicol din funcția de procuror al Secţiei protocol, cooperare internaţională şi 
integrare europeană din cadrul Direcţiei cooperare internaţională şi integrare 
europeană a Procuraturii Generale, de la 08.09.2017 și până la 07.09.2018, inclusiv.  

2. Prezenta hotărâre este 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 
 

 



2 FORTUNA Ghenadie 
 

 

3 HADÎRCĂ Igor 
 

 

4 HARUNJEN Eduard 
 

 

5 MARIȚ Alexandru 
 

 

6 MAȘNIC Eduard 
 

 

7 MICU Victor 
 

 

8 MOROZ Remus 
 

 

9 POPOV Ruslan 
 

 

10 
 

STOINOV Vasile 
 

 

11 TUREAC Viorel 
 

 

 

Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                                             Mircea ROȘIORU  

 


