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H O T Ă R Â R E A  nr.1-18/2020 

cu privire la raportul de activitate a Colegiului de evaluare a  

performanțelor procurorilor pentru anul 2019 

 

21 februarie 2020                                                                          municipiul Chişinău  

  

Examinând Raportul de activitate a Colegiului de evaluare a performanțelor 

procurorilor pentru anul 2019, prezentat de domnul Alexandru Nichita, membru al 

Colegiului, audiind informația expusă de doamna Lilia Mărgineanu, Consiliul Superior 

al Procurorilor –  

C O N S T A T Ă: 

  

Potrivit prevederilor art.88 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură și ale 

Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Colegiului de evaluare a 

performanţelor procurorilor şi modul de evaluare a performanţelor procurorilor, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-256/16 din 22.12.2016, 

Colegiul de  evaluare a performanțelor  procurorilor este organul colegial  din 

subordinea Consiliului Superior al Procurorilor, investit cu competențe de evaluare a 

performanțelor procurorilor.   

Evaluarea performanțelor este o procedură care asigură motivarea și stimularea 

procurorilor în funcție pentru dezvoltarea profesională și organizațională, necesară 

creșterii calității actului de justiție. Scopul evaluării performanțelor procurorilor vizează 

aprecierea imparțială a activității, nivelului de cunoștințe și aptitudinilor profesionale 

ale procurorilor, a corespunderii acestora cu funcțiile deținute, precum și pentru 

stimularea perfecționării abilităților profesionale și sporirea eficienței activității de 

procuror.   

Din raportul prezentat de către domnul Alexandru Nichita, Consiliul reţine că în 

anul 2019 Colegiul a continuat procedura de evaluare periodică a performanţelor 

procurorilor, conform graficelor de evaluare a procurorilor, aprobate prin Hotărârile 

Colegiului nr.14-23/18 din 30.03.2018 și nr.4-1/19 din 24.01.2019. Procesul de evaluare 

a performanțelor procurorilor s-a axat atât pe stabilirea nivelului de cunoştinţe şi 

aptitudini profesionale, a capacităţilor de aplicare a cunoştinţelor teoretice în practicarea 

profesiei de procuror, cât şi pe evidențierea aspectelor slabe şi forte din activitatea 

procurorilor, stimularea tendinţei de perfecţionare a abilităţilor profesionale şi sporirea 

eficienţei activităţii procurorilor la nivel individual și colectiv. 

 Domnul Alexandru Nichita a menționat că în anul 2019 Colegiul și-a desfășurat 

activitatea în componența deplină, de 7 membri, cu unele remanieri de ordin nominal, 

care au fost aprobate în modul corespunzător prin hotărârile Consiliului Superior al 

Procurorilor nr.1-64/2019 din 11.07.2019 și nr.1-104/2019 din 03.10.2019.   

În anul de referință, Colegiul s-a întrunit în 6 ședințe și a evaluat, în mod ordinar 

și extraordinar, 38 de procurori, fiind acordate calificativele: 

- „excelent” – pentru 1 procuror; 

- „foarte bine” – pentru 36 de procurori; 

- „bine” – pentru 1 procuror.  
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Rezultatele evaluărilor denotă că prevederile Regulamentului cu privire la 

organizarea şi funcţionarea Colegiului de evaluare a performanţelor procurorilor şi 

modul de evaluare a performanţelor procurorilor sunt favorabile pentru obţinerea de 

către procurori a calificativelor „bine” şi „foarte bine”, care le permit să se înscrie în 

Registrul candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor de procurori şi să participe la 

concursurile anunțate de către Consiliul Superior al Procurorilor.  

În egală măsură, după prezentarea indicatorilor statistici aferent activității 

desfășurate în anul de bilanț, au fost descrise obiectivele pe care și le propune Colegiul 

pentru activitate în anul 2020, care sunt aliniate la cerințele referitoare la evaluarea 

procurorilor.  

Având în vedere experienţa de activitate și recomandările partenerilor de 

dezvoltare, în cadrul dezbaterilor, s-a menționat despre necesitatea amendării 

Regulamentului de activitate al Colegiului, cu înaintarea propunerilor de îmbunătățire a 

cadrului normativ care ar eficientiza procesul de evaluare a procurorilor.  

În context, se recomandă introducerea evaluării anuale, la nivel de subdiviziune,  

a procurorilor, care ar sprijini inter alia dezvoltarea continuă a procurorului, dar și ar fi 

în măsură să denote argumente relevante privind dinamica performanțelor procurorilor. 

Totodată, a fost discutată necesitatea existenței separate a celor două colegii cu 

competențe de apreciere a prestației profesionale a procurorilor.  

Consiliul Superior al Procurorilor reține că evaluarea procurorilor este una dintre 

componentele statutului acestei profesii și, pe cale de consecință, reprezintă garanția 

independenței lor, care este menită să asigure o justiție de calitate. 

În contextul rapoartelor de monitorizare se notează că evaluarea performanțelor 

procurorilor este importantă, pe de o parte, pentru a spori capacitățile și nivelul de 

profesionalism și, pe de altă parte, pentru a contribui la transparența și responsabilizarea 

procurorilor și a activității lor. 

Pornind de la constatările făcute, ținând cont de indicatorii aferenți activității 

Colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor, Consiliul Superior al Procurorilor 

concluzionează că aceasta poate fi avizată pozitiv. 

Luând în considerare cele expuse, în temeiul art. art.70, 77 și art.83 alin.(15) din 

Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, pct.1.5 din Regulamentul cu privire la 

organizarea şi funcţionarea Colegiului de evaluare a performanţelor procurorilor şi 

modul de evaluare a performanţelor procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr.12-256/16 

din 22.12.2016, Consiliul Superior al Procurorilor -   

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

1. Activitatea Colegiului de evaluare a performanţelor procurorilor pentru anul 

2019 se avizează pozitiv.  

2. Raportul de activitate a Colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor 

pentru anul 2019 se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al 

Procurorilor www.csp.md, directoriul Colegiul de evaluare a performanțelor 

procurorilor, subdirectoriul Rapoarte de activitate. 

http://www.csp.md/
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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.  

 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

 

№ Prenume și Nume   Semnătura 

1.  Alexandr STOIANOGLO  semnat 

2.  Fadei NAGACEVSCHI  absent  

3.  Emanoil PLOȘNIȚA absent  

4.  Mihail COTOROBAI absent  

5.  Vasile STOINOV  semnat 

6.  Adrian BORDIANU  semnat 

7.  Inga FURTUNĂ semnat 

8.  Andrei ROȘCA semnat 

9.  Constantin ȘUȘU  semnat 

10.  Lilia MĂRGINEANU  semnat 

11.  Ion GUCEAC  semnat 

12.  Dumitru PULBERE  semnat 

13.  Lilia POTÎNG semnat 

 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                     semnat                    Angela MOTUZOC 


