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HOTĂRÂREA  nr. 1-66/2021 

cu privire la aprobarea cumulului funcției de procuror cu activitatea didactică  

 

10 iunie 2021                                                                     municipiul Chişinău 

 

Examinând cererile referitoare la cumulul funcției de procuror cu activitatea 

didactică, 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 Eduard Bulat, procuror-șef al Secției politici, reforme și management al 

proiectelor din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a 

Procuraturii Generale, Sergiu Russu, procuror-șef al Secției combaterea traficului de ființe 

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

Aliona Bucuci, procuror în Secția combaterea traficului de ființe umane din cadrul 

Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale, prin care titularii au 

solicitat exprimarea acordului pentru cumulul funcției deținute cu activitățile didactice 

realizate în cadrul proiectului „Contribuția la un răspuns consolidat al organelor de drept 

și elaborare a politicilor la traficul de persoane în Republica Moldova”, implementat în 

vederea fortificării capacităților colaboratorilor de poliție, procurorilor și judecătorilor pe 

dimensiunea combaterii fenomenului de trafic al persoanelor.   

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

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

experți naționali și formatori la instruiri pe subiecte aferente prevenirii și combaterii 

traficului de ființe umane, precum și la elaborarea Ghidului cu privire la investigarea 

cauzelor de trafic de ființe umane. 

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

capacităților analitice ale personalului Centrului pentru Combaterea Traficului de 

Persoane al Inspectoratului Național de Investigare din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne și dezvoltării metodologiei de analiză a cazurilor, care ar standardiza modul de 

prezentare a fenomenului traficului de persoane în rapoartele acestei entități. 

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 13.06.2022, conform agendei 

stabilite. 

Pe această dimensiune, Consiliul Superior al Procurorilor reiterează 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 în 

contextul rolului important care i-a fost atribuit instituției pe această dimensiune, iar 

instruirea profesioniștilor, consolidarea abilităților lor, specializarea, elaborarea de 
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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 crearea unui grup de experți care vor 

participa la elaborarea Ghidului cu privire la investigarea cauzelor de trafic de ființe 

umane, considerat un instrument informațional și practic relevant pentru fortificarea 

abilităților profesionale ale ofițerilor de poliție, procurorilor și judecătorilor în domeniul 

prevenirii și combaterii traficului de ființe umane, precum și îmbunătățirii colaborării 

dintre acești actori. 

În același timp, se prevede acordarea asistenței întru sporirea capacităților 

personalului din cadrul secției analitice a Centrului pentru Combaterea Traficului de 

Persoane al Inspectoratului Național de Investigare în domeniul aplicării tehnicilor de 

analiză și de investigare a cazurilor de trafic de ființe umane. 

 Este important a se  consemna, că rezultatul activității de referință va contribui nu 

doar la dezvoltarea capacităților instituționale ale organului specializat al poliției de 

combatere a traficului de persoane, dar va avea impact pozitiv asupra identificării 

tendințelor  actuale  ale acestui  fenomen, precum și a amenințărilor pe care îl prezintă 

într-o societate. Astfel, instrumentele analitice îmbunătățite vor permite asigurarea unei 

reacții adecvate și eficiente atât a poliției, cât și a tuturor organelor de drept în raport cu 

provocările generate de traficul de persoane ca fenomen infracțional complex și 

multidimensional. 

Pentru realizarea acestor obiective a fost identificată necesitatea implicării inclusiv 

și a unui procuror în calitate de expert național, care ar fi familiarizat cu mecanismul 

național de prevenire și combatere a traficului de persoane, dar și cu activitatea de analiză, 

în general, a fenomenelor infracționale. 

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. 

În acest context, este necesar a se lua în considerare impactul activităților 

preconizate asupra îmbunătățirii calităților analitice ale organelor de drept în domeniul 

evaluării activității de combatere a traficului de persoane, ceea ce va contribui inclusiv la 

sporirea calității prestației reprezentanților organelor de drept în cadrul Consiliului 

coordonator al organelor de drept cu atribuții în domeniul combaterii traficului de ființe 

umane, creat pe lângă Procurorul General, în temeiul art.11 alin.(7) fin Legea nr.241/2005 

privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane. 

Urmare a evaluării tematicii 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 
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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 aprobat 

pentru procurorii Edurad Bulat, Sergiu Russu și Aliona Bucuci cumulul funcției de 

procuror cu activitățile didactice desfășurate în cadrul proiectului „Contribuția la un 

răspuns consolidat al organelor de drept și elaborare a politicilor la traficul de persoane 

în Republica Moldova”, implementat de Organizația Internațională pentru Migrație, 

Misiunea 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 „Contribuția la un răspuns consolidat al organelor de drept și 

elaborare a politicilor la traficul de persoane în Republica Moldova” implementat de 

Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în Republica Moldova, după cum 

urmează: 

1) Eduard Bulat pentru consolidarea capacităților personalului secției analitice a 

Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane al Inspectoratului Național de 

Investigare în domeniul aplicării tehnicilor de analiză și de investigare a cazurilor de trafic 

de persoane; 

2) Sergiu Russu și Aliona Bucuci în instruirile pe subiecte aferente prevenirii și 

combaterii traficului de ființe umane și pentru elaborarea Ghidului cu privire la 

investigarea cauzelor de trafic de ființe umane. 

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 la Curtea de Apel Chișinău, 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 
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2.  Fadei NAGACEVSCHI  absent  

3.  Emanoil PLOȘNIȚA semnat 

4.  Victor CÎLCIC  semnat 

5.  Adrian BORDIANU  semnat 

6.  Inga FURTUNĂ semnat 

7.  Andrei ROȘCA semnat 

8.  Constantin ȘUȘU  semnat 

9.  Lilia MĂRGINEANU  semnat 

10.  Ion GUCEAC  semnat 

11.  Dumitru PULBERE  absent 

12.  Lilia POTÎNG absentă 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                         semnat                             Angela MOTUZOC 
 
 

 


