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HOTĂRÂREA  nr. 1-90/2022 

cu privire la aprobarea cumulului funcției de procuror cu activitatea didactică  

 

18 mai 2022                                                                               municipiul Chişinău 

 

Examinând cererea procurorului Sergiu Russu 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 Sergiu Russu, procuror-șef interimar al Procuraturii pentru Combaterea 

Criminalității Organizate și Cauze Speciale, prin care s-a solicitat exprimarea acordului 

pentru cumulul funcției deținute cu activitățile didactice realizate în cadrul proiectului 

„Consolidarea răspunsului Republicii Moldova la cazuri de trafic de ființa umane în 

contextul conflictului armat din Ucraina”.   

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

activităților proiectului, contribuția sa a fost cooptată pentru participare în calitate de 

membru în grupul de experți la consultarea echipei de autori, în procesul elaborării 

„Ghidului pentru organele de drept cu privire la identificarea victimelor traficului de 

ființe umane în fluxurile migraționale mixte.”  

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 Asociația Obștească Centrul Internațional „LA 

STRADA” cu suportul Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, 

preconizându-se încheierea activităților acestuia în luna iulie 2022. 

După cum rezultă din termenii de referință ai proiectului, având în vedere 

gestionarea riscurilor aferente traficului de ființe umane la care pot fi expuse persoanele 

strămutate din Ucraina din cauza conflictului armat, obiectivul de bază al acestuia constă 

în consolidarea capacităților specialiștilor organelor de drept în identificarea primelor 

semne ale traficului de ființe umane în fluxurile migraționale mixte. 

Pe această dimensiune, Consiliul Superior al Procurorilor reiterează importanța 

acțiunilor realizate de autoritățile internaționale și naționale în general și de Procuratură, 

în special, pe segmentul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane în contextul 

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

profesioniștilor, consolidarea abilităților lor, specializarea, elaborarea de instrumente 

eficiente, care să asigure calitatea înaltă a investigațiilor, se regăsesc printre acțiunile-

cheie, ce urmează a fi realizate întru asigurarea progreselor scontate. 

Vom reține că activitatea ce urmează a fi desfășurată de către procurorul Sergiu 

Russu în cadrul acestui proiect, reprezintă un element al implementării politicii naționale 

și internaționale a statului în materie penală, prevenirea unor asemenea cazuri fiind una 

din prioritățile în activitatea Procuraturii. 

Consiliul Superior al Procurorilor reiterează viziunea sa în acest domeniu conform 

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

grupul de lucru format din experți vor face parte reprezentanții Procuraturii, Ministerului 

Afacerilor Interne, Biroului Migrațiune și Azil, Inspectoratului General al Poliții de 

Frontieră și Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane și 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 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 cazul enunțat există și acordul procurorului ierarhic superior, privind practicarea 

acestor activități suplimentare de către subaltern, argument care demonstrează asigurarea 

faptului că antrenarea procurorului Sergiu Russu 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 Sergiu Russu privind cumulul funcției de procuror cu activitățile 

didactice desfășurate în vederea participării în calitate în calitate expert, în procesul 

elaborării „Ghidului pentru organele de drept cu privire la identificarea victimelor 

traficului de ființe umane în fluxurile migraționale mixte” în cadrul proiectului 

„Consolidarea răspunsului Republicii Moldova la cazuri de trafic de ființa umane în 

contextul conflictului armat din Ucraina” implementat de Asociația Obștească Centrul 

Internațional „LA STRADA” cu suportul Ambasadei Statelor Unite ale Americii în 

Republica Moldova”, conform orarului stabilit de program. 

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 activitatea didactică, exercitată de 

către domnul Sergiu Russu, procuror-șef interimar al Procuraturii pentru Combaterea 

Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în vederea participării în calitate de expert în 

procesul elaborării „Ghidului pentru organele de drept cu privire la identificarea 

victimelor traficului de ființe umane în fluxurile migraționale mixte” în cadrul proiectului 

„Consolidarea răspunsului Republicii Moldova la cazuri de trafic de ființa umane în 
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contextul conflictului armat din Ucraina” implementat de Asociația Obștească Centrul 

Internațional „LA STRADA” cu suportul Ambasadei Statelor Unite ale Americii în 

Republica Moldova”, conform orarului stabilit de program. 

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 semnat 

2.  Sergiu LITVINENCO  semnat 

3.  Ceslav PANICO semnat 

4.  Inga FURTUNĂ semnat 

5.  Andrei ROȘCA semnat 

6.  Constantin ȘUȘU  semnat 

7.  Eduard VARZAR semnat 

8.   Lilia POTÎNG semnat 

9.  Svetlana BALMUȘ semnat 

10.  Andrei CEBOTARI semnat 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                          semnat                            Angela MOTUZOC 


