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HOTĂRÂREA nr.1-4/2022 

cu privire la aprobarea cumulului funcției de procuror cu activitatea didactică  

 

26 ianuarie 2022                                                                     municipiul Chişinău 

 

Examinând cererile referitoare la cumulul funcției de procuror cu activitatea 

didactică, audiind informația prezentată de către doamna Lilia Potîng, 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 Iurie Lealin, procuror în Secția reprezentare în procedurile non-penale și 

implementare CEDO din cadrul Direcției judiciare a Procuraturii Generale, Mariana 

Cherpec, procuror-delegat în Secția politici, reforme și management al proiectelor din 

cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale, 

Aliona Nesterov, procuror în Procuratura Anticorupție și Roman Porubin, procuror în 

Procuratura raionului Strășeni, prin care titularii au solicitat exprimarea acordului pentru 

cumulul funcției deținute cu activități didactice.  

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

Procurorilor expune raționamentele care se circumscriu examinării acestor cereri.  

Potrivit informației puse la dispoziția Consiliului Superior al Procurorilor, 

activitățile didactice urmează să deruleze în cadrul proiectului „Introducerea sistemului 

de repartizare aleatorie a dosarelor în Procuratură” implementat de Asociația 

Procurorilor pentru Ordine și Dreptate în cadrul Programului ABA ROLI Moldova 

„Susținerea reformei justiției penale și combaterea corupției în Republica Moldova”,  

finanțat de Biroul pentru Combaterea Traficului de Droguri și Aplicarea Legii al 

Departamentului de Stat al SUA, preconizându-se încheierea activităților acestuia în luna 

octombrie 2022. 

După cum rezultă din coordonatele proiectului, scopul acestuia este de a eficientiza 

sistemul de repartizare a sesizărilor și cauzelor penale în Procuratură, precum și de a 

institui un mecanism de monitorizare a practicii de retragere a cauzelor penale din 

gestiunea unui procuror și transmiterea altuia, prin implementarea unui sistem aleatoriu 

de repartizare a dosarelor, în vederea excluderii factorului uman, similar sistemului PIGD 

din instanțele judecătorești. Acesta ar putea fi implementat sub forma unui modul distinct 

în cadrul Sistemului Informațional Automatizat: Urmărire penală „E-Dosar”. Obiectivul 

general constă în sporirea independenței interne a procurorilor la etapa urmării penale, 

creșterea încrederii părților implicate în dosar și a populației în activitatea procurorului. 

Potrivit termenilor proiectului, procurorii nominalizații vor realiza un studiu privind 

identificarea deficiențelor actuale în procesul de repartizare a dosarelor penale la etapa 

urmării penale în organele Procuraturii. Acesta va cuprinde evaluarea criteriilor actuale 

de repartizare a volumului de lucru la etapa urmăririi penale, definirea criteriilor de 

repartizare a cauzelor penale și elaborarea unui algoritm de repartizare a cauzelor în baza 

unor noi criterii, înaintarea propunerilor privind modalitatea de stabilire și estimare a 
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gradului de complexitate a cauzei, stabilirea unor indicatori care ar măsura cât de eficient 

și echitabil sunt repartizate cauzele și sarcinile la etapa urmăririi penale.  

Urmare a elaborării studiului planificat se vor organiza întâlniri cu Procuratura 

Generala, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Justiției, Comisia juridică, numiri 

și imunități a Parlamentului, precum și cu organizații internaționale și locale pentru 

analizarea constatărilor studiului și recomandărilor formulate în vederea elaborării și 

prezentării unui proiect de lege și implementării sistemului de repartizare aleatorie a 

dosarelor în cadrul Procuraturii.  

Vom reține că activitatea ce urmează a fi desfășurată de către procurorii Iurie 

Lealin, Mariana Cherpec, Aliona Nesterov și Roman Porubin în cadrul acestui proiect, 

este apreciată drept un element al implementării politicii naționale și internaționale a 

statului în materie penală.  

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, aceasta se raportează la statutul de procuror, fiind și un exercițiu 

de consolidare a prestigiului profesiei.  

Urmare a evaluării tematicii și a participanților la aceste activități se notează că în 

mod direct, beneficiari ai acestora vor fi procurorii conducători și procurorii care exercită 

sau conduc urmărirea penală, pe când, în sens larg, beneficiari indirecți vor fi cetățenii 

care interacționează cu procurorii sau ofițerii de urmărire penală, activitate, care pe acest 

segment 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 cazurile enunțate există și acordul procurorului ierarhic superior, privind 

practicarea acestor activități suplimentare de către subalterni, argument care demonstrează 

asigurarea faptului că antrenarea procurorilor Iurie Lealin, Mariana Cherpec, Aliona 

Nesterov și Roman Porubin la activitățile didactice nu va avea impact negativ în 

funcționarea subdiviziunilor 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 aprobat 

pentru Iurie Lealin, Mariana Cherpec, Aliona Nesterov și Roman Porubin cumulul funcției 

de procuror cu activitățile didactice desfășurate în cadrul proiectului „Introducerea 

sistemului de repartizare aleatorie a dosarelor în Procuratură” implementat de Asociația 

Procurorilor pentru Ordine și Dreptate în cadrul Programului ABA ROLI Moldova 

„Susținerea reformei justiției penale și combaterea corupției în Republica Moldova”,  

finanțat de Biroul pentru Combaterea Traficului de Droguri și Aplicarea Legii al 

Departamentului de Stat al SUA. 
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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 „Introducerea sistemului de repartizare aleatorie a dosarelor în 

Procuratură” implementat de Asociația Procurorilor pentru Ordine și Dreptate în cadrul 

Programului ABA ROLI Moldova „Susținerea reformei justiției penale și combaterea 

corupției în Republica Moldova”, finanțat de Biroul pentru Combaterea Traficului de 

Droguri și Aplicarea Legii al Departamentului de Stat al SUA, pentru următorii procurori: 

- Iurie Lealin, procuror în Secția reprezentare în procedurile non-penale și 

implementare CEDO din cadrul Direcției judiciare a Procuraturii Generale; 

- Mariana Cherpec, procuror-delegat în Secția politici, reforme și management al 

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

Procuraturii Generale; 

- Aliona Nesterov, procuror în Procuratura Anticorupție; 

- Roman Porubin, procuror în Procuratura raionului Strășeni. 

2. A transmite prezenta hotărâre Procurorului General interimar 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.  Dorel MUSTEAȚĂ absent 

2.  Sergiu LITVINENCO  semnat 

3.  Inga FURTUNĂ semnat 

4.  Andrei ROȘCA semnat 

5.  Constantin ȘUȘU  semnat 

6.  Eduard VARZAR semnat 
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7.   Lilia POTÎNG semnat 

8.  Svetlana BALMUȘ semnat 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                     semnat                                 Angela MOTUZOC 
 

 


