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HOTĂRÂREA  nr. 1-126/2020 

cu privire la aprobarea cumulului funcției de procuror cu activitatea didactică 

 

17 decembrie 2020                                                            municipiul Chişinău 

 

Examinând cererea referitoare la cumulul funcției de procuror cu activitatea 

didactică, audiind informația prezentată de către doamna Lilia Mărgineanu, Consiliul 

Superior al Procurorilor –   

C O N S T A T Ă: 

 

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

depusă de către Viorel Ciobanu, procuror în Secția combaterea traficului de ființe umane 

din  cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale,  prin care 

s-a solicitat exprimarea acordului pentru cumulul funcției deținute cu activitățile didactice 

din cadrul proiectului „Consolidarea politicilor, măsurilor și accesului la redresarea 

daunelor în vederea susținerii victimelor și prevenirii exploatării pe ambele maluri ale 

râului Nistru”.  

Pentru motivarea cererii depuse, procurorul vizat a notat că, în contextul 

activităților proiectului, contribuția lui a fost cooptată pentru participare în cadrul grupului 

de lucru în calitate de expert național la elaborarea Ghidului privind reabilitarea și 

compensarea victimelor infracțiunilor grave. 

Analizând circumstanțele de fapt și de drept relevante, Consiliul Superior al 

Procurorilor expune raționamentele care se circumscriu examinării acestei cereri. 

Potrivit informației puse la dispoziția Consiliului Superior al Procurorilor, proiectul 

de referință este implementat de Misiunea OSCE în Republica Moldova aferent eforturilor 

sale de susținere a organizării și funcționării eficiente a mecanismului de reabilitare și 

compensare pentru victimele infracțiunilor grave în Republica Moldova. 

După cum rezultă din termenii de referință ai proiectului, obiectivul de bază constă 

în contribuirea la implementarea prevederilor cadrului normativ prescris de Legea 

nr.137/2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracţiunilor, în scopul protecției și  

asigurării respectării drepturilor şi intereselor legitime ale acestora. 

Pe această dimensiune, Consiliul Superior al Procurorilor notează importanța 

acțiunilor realizate de Procuratură de comun acord cu celelalte autorități, care dispun de 

competențe relevante în aplicarea prevederilor Legii nr.137/2016, prin acordarea 

serviciilor de suport victimelor infracţiunilor.           

 Asigurarea unor condiţii minime de reabilitare a victimelor infracţiunilor, precum 

şi protecţia şi asigurarea respectării drepturilor şi intereselor legitime ale acestora 

reprezintă domenii sensibile pentru autoritățile naționale, inclusiv pentru instituția 

Procuraturii, în contextul realizării obiectivului general de protecție a drepturilor 

persoanei. 

Vom reține, în acest sens, competențele procurorilor la aplicarea mecanismului de 

protecţie şi reabilitare a victimelor infracţiunilor, precum și valoarea înaltă a 

instrumentelor didactice de îmbunătățire a performanțelor profesionale, puse la dispoziția 

acestora, circumstanțe care validează concluziile expuse. 
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 Existența unor asemenea materiale de instruire reprezintă un instrument eficient de 

consolidare pentru identificarea necesităților de ordin procesual și instituțional pe 

parcursul perioadei de interacțiune dintre procuror și victimele abuzului, violenţei fizice, 

psihice sau sexuale.  

Potrivit agendei Proiectului, ghidul preconizat spre elaborare urmează a fi utilizat 

în calitate de suport de instruire specializat pentru audienţii Institutului Național al 

Justiției, precum și în procesul de formare profesională continuă a judecătorilor și 

procurorilor pe segmentul protecției drepturilor victimelor și justiției restaurative. 

Consiliul Superior al Procurorilor reiterează viziunea sa în acest domeniu conform 

căreia participarea procurorilor la asemenea activități este valoroasă, atât din perspectivă 

teoretică, cât și practică, se raportează la statutul de procuror, fiind și un exercițiu de 

consolidare a prestigiului profesiei.  

În accepțiune îngustă, beneficiari ai acestor activități vor fi, pe lângă procurori, 

profesioniștii care au în competență aplicarea mecanismului de protecţie şi reabilitare a 

victimelor infracţiunilor, pe când, în sens larg, valorificarea bunelor practici internaționale 

poate fi calificată ca fiind în interesul îmbunătățirii actului de justiție. 

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

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

pentru cazul enunțat există și acordul procurorului ierarhic superior, privind practicarea 

acestor activități suplimentare de către subaltern, argument care susține asigurarea faptului 

că antrenarea procurorului Viorel Ciobanu la activitățile didactice nu va avea impact 

negativ în funcționarea subdiviziunii vizate. 

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). 

Având în vedere raționamentele expuse, Consiliul Superior al Procurorilor 

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

cererea procurorului Viorel Ciobanu privind cumulul funcției de procuror cu activitățile 

didactice desfășurate în cadrul proiectului implementat de Misiunea OSCE în Republica 

Moldova – „Consolidarea politicilor, măsurilor și accesului la redresarea daunelor în 

vederea susținerii victimelor și prevenirii exploatării pe ambele maluri ale râului Nistru”. 

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 exercitate de către 

domnul Viorel Ciobanu, procuror în Secția combaterea traficului de ființe umane din 
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cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale, în cadrul 

proiectului „Consolidarea politicilor, măsurilor și accesului la redresarea daunelor în 

vederea susținerii victimelor și prevenirii exploatării pe ambele maluri ale râului Nistru” 

implementat de Misiunea OSCE în Republica Moldova, conform orarului stabilit de 

program. 

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, 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 semnat 

11.  Ion GUCEAC semnat 

12.  Dumitru PULBERE absent 

13.  Lilia POTÎNG semnat 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                               semnat                       Angela MOTUZOC 


