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H O T Ă R Â R E A nr. 1-5/2022 

cu privire la aprobarea cumulului funcției de procuror cu activitatea didactică  

 

26 ianuarie 2022                                                                                    municipiul Chişinău  

 

Examinând cererea procurorului Obadă Dumitru 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, cererea 

depusă de către domnul Dumitru Obadă, procuror-șef al Secției analiză criminologică, 

avizare și propuneri de legiferare din cadrul Direcției politici, reforme și protecția 

intereselor societății a Procuraturii Generale, prin care s-a solicitat exprimarea acordului 

referitor la cumulul funcției de procuror cu activitatea didactică în anul 2022, în cadrul 

unei instituții de învățământ superior. 

Analizând cererea procurorului Dumitru Obadă, Consiliul Superior al Procurorilor 

reține raționamentele de drept și de fapt, care se circumscriu procedurii de referință.  

În context, potrivit art.56 alin.(2) din Codul muncii, 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.  

Totodată, în speța descrisă, sunt întrunite condițiile 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.  

Potrivit cererii depuse, procurorul Dumitru Obadă urmează să desfășoare activitatea 

didactică în anul 2022, la disciplinele Drept procesual penal și Organizarea profesiilor 

juridice în cadrul Facultății de Drept a Universității de Stat din Republica Moldova, 

instituție de învățământ superior acreditată conform standardelor naționale.   

Consiliul Superior al Procurorilor notează că cererea domnului Dumitru Obadă 

privind cumularea funcției de procuror cu activitatea didactică este însoțită și de acordul 

scris al procurorul ierarhic superior, cu mențiunea despre asigurarea faptului că aceasta 

nu va dezechilibra activitatea subdiviziunii.  

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 instruire, evidențiindu-se valoarea 

aportului specialiștilor practicieni la formarea viitorilor profesioniști din domeniul 

dreptului.   

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. 

În temeiul argumentelor invocate, în conformitate cu prevederile art.56 alin.(2) din 

Codul muncii nr.154/2003, coroborate cu art.14 alin.(2), art.70 alin.(1) lit.n), art.77 
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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 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 activitatea didactică exercitată de 

Dumitru Obadă, procuror-șef al Secției analiză criminologică, avizare și propuneri de 

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

Procuraturii Generale, în anul 2022 la Facultatea de Drept a Universității de Stat din 

Republica Moldova. 

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 

7.   Lilia POTÎNG semnat 

8.  Svetlana BALMUȘ semnat 

 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                       semnat                                      Angela MOTUZOC 

 


