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Acolo unde performanţa este 

măsurată, performanţa se îmbunătăţeşte. 

Acolo unde performanţa este măsurată şi 

analizată, îmbunătăţirea performanţei se 

accelerează.  

 

                     Thomas S. Monson 

     

                                                                                                               

Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor, ca organ de 

autoadministrare al Procuraturii, evaluează performanțele procurorilor în vederea 

selectării și promovării a celor mai competente persoane, corecte, imparțiale și 

integre în funcția de procuror, precum și stimularea perfecționării abilităților 

profesionale și sporirea eficienței activității de procuror. 

Metodele și criteriile de evaluare trebuie să asigure un echilibru adecvat între 

protecția independenței procurorului în procesul de evaluare a performanțelor 

profesionale, pe de o parte, și protecția valorilor, nu mai puțin importante cum ar fi 

eficiența sistemului judiciar și înalta calificare profesională a procurorilor.  

Pornind de la rolul, atribuțiile și modul de organizare a activității Colegiului 

de evaluare a performanțelor procurorilor prevăzute de lege, îmi propun realizarea, 

în comun cu ceilalți membri ai Colegiului, a următoarelor obiective principale: 

❖ Promovarea politicii de stat în domeniul selectării cadrelor în organele 

Procuraturii; 

❖ Asigurarea unui proces obiectiv, imparțial și transparent de evaluare, astfel 

încât să se asigure stabilirea nivelului de competență profesională a 

procurorilor, inclusiv punctele lor forte și punctelor slabe; 

❖ Asigurarea echității procesului decizional și adoptarea hotărârilor motivate 

cu privire la rezultatele concursului; 

❖ Promovarea instruiri personale continue a fiecărui procuror, ținând cont de 

dinamica procesului legislativ; 

❖ Sporirea încrederii societăţii în procuratură și păstrarea prestigiului 

profesiei. 

În cazul alegerii mele de către colegi în calitate de membru al Colegiului 

respectiv, mă angajez să asigur respectarea Constituției Republicii Moldova, Legii 
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cu privire la Procuratură, a altor acte normative ale Procuraturii, precum și 

principiilor de bază în acitvitatea acestui organ colegial punând la bază principiul 

legalității, colegialității și responsabilității membrilor pentru exercitarea atribuțiilor 

ce le revin în limitele comptentețelor lor. 

 

Cu deosebită considerațiune, 

 

Procuror în Procuratura  

raionului Briceni                                                                     Ruslan BARALIUC 

04.11.2021 

  


