HOTĂRÂREA nr.12-155/18
cu privire la aprobarea cererii procurorului Vitalie Ciudin
pentru cumularea activității de procuror cu activitatea didactică
municipiul Chişinău

1 noiembrie 2018

Examinând cererea procurorului Vitalie Ciudin referitoare la cumularea activității
de procuror cu activitatea didactică, audiind informaţia prezentată de către domnul
Andrei Roșca, Consiliul Superior al Procurorilor C O N S T A T Ă:
Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor a prezentat informația privind
cererea depusă de către Vitalie Ciudin, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii
Anticorupție, care a solicitat acordul Consiliului pentru cumularea activității de procuror
cu activitatea didactică în anul universitar 2018-2019, în cadrul unei instituții de
învățământ superior.
Analizând cererea procurorului Vitalie Ciudin, 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 cu privire la Procuratură, procurorul poate
desfăşura activităţi didactice şi ştiinţifice.
Totodată, pentru speța descrisă, se întrunesc condițiile ce derivă din Regulile
privind admiterea cererilor de cumulare a funcției de procuror cu activitatea didactică și
științifică, aprobate prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-244/16
din 27.10.2016.
Potrivit cererii depuse, procurorul Vitalie Ciudin urmează să desfășoare
activitatea didactică la Catedra de Drept a Facultății de Drept și Administrație Publică
din cadrul Universității de Stat ”B.P.Hasdeu” din Cahul, instituție de învățământ
superior acreditată conform standardelor de specialitate.
Consiliul Superior al Procurorilor notează că pentru cererea de referință a
domnului Vitalie Ciudin există și acordul procurorul ierarhic superior, domnul Viorel
Morari, Procuror-șef al Procuraturii Anticorupție, privind practicarea de către
procurorul vizat a activității didactice, cu mențiunea despre asigurarea faptului că
aceasta nu va perturba activitatea subdiviziunii.
În practica sa anterioară Consiliul Superior al Procurorilor a analizat relevanța și
eficiența cooptării eforturilor procurorilor în procesul de instruire a studenților care au
aplicat pentru facultățile de drept, evidențiindu-se valoarea aportului specialiștilor
practicieni la formarea viitorilor profesioniști.
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.
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Având în vedere raționamentele expuse, Consiliul Superior al Procurorilor
concluzionează asupra întrunirii tuturor condițiilor necesare, astfel încât să fie admisă
cererea domnului Vitalie Ciudin, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii
Anticorupție, privind cumularea activității de procuror cu activitatea didactică exercitată
în anul universitar 2018-2019 la Catedra de Drept a Facultății de Drept și Administrație
Publică din cadrul Universității de Stat ”B.P.Hașdeu” din Cahul.
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),
art.79 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură, precum și în virtutea Regulilor
privind admiterea cererilor de cumulare a funcției de procuror cu activitatea didactică și
științifică, aprobate prin Hotărârea CSP nr.12-244/16 din 27.10.2016, Consiliul Superior
al Procurorilor H O T Ă R Ă Ş T E:
1. A admite cererea procurorului Vitalie Ciudin, adjunct al procurorului-șef al
Procuraturii Anticorupție privind cumularea activității de procuror cu activitatea
didactică.
2. A transmite prezenta hotărâre Procurorului General pentru emiterea actului
administrativ cu referință la cumularea de către procurorul Vitalie Ciudin a activității de
procuror cu activitatea didactică în anul universitar 2018-2019 la Catedra de Drept a
Facultății de Drept și Administrație Publică din cadrul Universității de Stat
”B.P.Hașdeu” din Cahul.
3.Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Procuraturii, www.procuratura.md,
link-ul Consiliul Superior al Procurorilor, directoriul Hotărâri.
4. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată la Curtea
Supremă de Justiţie, în temeiul art.79 din Legea cu privire la Procuratură nr.3 din
25.02.2016.
Membrii Consiliului Superior al Procurorilor:
№

Numele și prenumele

Semnătura

1
2
3
4

HARUNJEN Eduard
IFTODI Victoria
MICU Victor
FURTUNĂ Inga

absent
absentă
absent

5

ROȘCA Andrei

semnat

6

BORDIANU Adrian

semnat

7

ȘUȘU Constantin

semnat

8

MĂRGINEANU Lilia

semnat

semnat
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9

GUCEAC Ion

semnat

10

PULBERE Dumitru

semnat

Preşedinte al Consiliului
Superior al Procurorilor

semnat

Angela MOTUZOC
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