
HOTĂRÂREA nr.14-01/17 
cu privire la unele chestiuni legate de procedura de evaluare  

extraordinară a procurorilor  
 

24 februarie 2017                                                              mun. Chişinău 
 

Examinând chestiunile cu privire la procedura de evaluare extraordinară a 
procurorilor, cererile cărora au fost remise Colegiului de evaluare a performanţelor 
procurorilor prin hotărârea nr.12-257/16 din 22.12.2016 şi hotărîrea nr.12-8/17 din 
24.01.2017 ale Consiliului Superior al Procurorilor, Colegiul - 

           

C O N S T A T Ă: 
 

La 22.12.2016, Consiliul a emis hotărârea nr.12-257/16, potrivit dispozitivului 
căreia au fost remise în adresa Colegiului de evaluare a performanţelor procurorilor 93 
de cereri ale procurorilor, în scopul evaluării extraordinare şi declanşării procedurii de 
selecţie pentru numirea în funcţiile de conducere vacante, stabilind data de 01.04.2017 
ca termen-limită pentru înscrierea candidaţilor în Registrul candidaţilor pentru 
suplinirea funcţiilor vacante de procuror conducător. 

Astfel, către data indicată, Colegiul urmează să finalizeze procedura de evaluare 
a procurorilor menţionaţi în lista-anexă a hotărârii Consiliului nr.12-257/16.  

Fiind demarată la 06.01.2017, procedura de evaluare extraordinară a 
procurorilor, prin notificarea procurorilor supuşi evaluării, membrii Colegiului au 
comunicat că este posibilă prima etapă de interviu, începînd cu 07.03.2017, fapt 
despre care, potrivit prevederilor pct. 6.19 al Regulamentului, procurorii evaluaţi vor 
fi informaţi de către membrii raportori ai Colegiului, cu prezentarea rapoartelor de 
evaluare Colegiului şi procurorilor invitaţi la interviu, pînă în data de 28.02.2017.   

În şedinţa Colegiului, la propunerea preşedintelui acestuia, dlui Valeriu Bodean,  
membrii Colegiului au comunicat că pot fi invitaţi pentru interviul din 07.03.2017, cu 
informarea prealabilă a acestora, următorii procurori:  

1.Ion Caracuian (raportor – Alexandru Nichita) 
2. Vitalie Bordea (raportor - Alexandru Nichita) 
3. Ion Procopciuc (raportor – Ruslan Toma) 
4. Vladislav Guzic (raportor – Valeriu Bodean) 
5. Dumitru Triboi (raportor – Serghei Gavajuc) 
6. Oleg Potînga (raportor – Serghei Gavajuc) 
7. Vitali Cebotari (raportor – Ion Căpăţînă) 
8. Dumitru Calendari (raportor – Ion Căpăţînă) 
9.  Tudor Cojocaru (raportor – Ion Căpăţînă) 
10. Eduard Fiştic (raportor – Adrian Popenco) 
11. Anatolie Banaru (raportor – Adrian Popenco) 
12. Ina Fencovschi (raportor – Adrian Popenco)   

 
Preşedintele Colegiului a comunicat membrilor prezenţi despre depunerea 

declaraţiei de abţinere de la evaluarea procurorului Carolina Vidraşcu de către 
membrul raportor al Colegiului, Alexandru Nichita.  

Examinînd declaraţia de abţinere şi audiind argumentele expuse de către dl 
Alexandru Nichita, Colegiul a ajuns la concluzia că declaraţia de abţinere urmează a fi 
admisă, pentru evitarea oricăror suspiciuni de părtinire, dat fiind faptul că în prezent 



dna Carolina Vidraşcu exercită interimatul funcţiei de procuror-şef al Secţiei politici, 
reforme şi management al proiectelor din cadrul Direcţiei conduse de către membrul 
raportor, dl Alexandru Nichita. 

Totodată, potrivit dispoziţiilor pct.6.15 din Regulament, preşedintele Colegiului 
a desemnat membrii raportori care vor evalua procurorii ale căror cereri au fost remise 
Colegiului prin hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr. 12-8/17 din 
24.01.2017 (lista se anexează), şi care urmează a se înscrie în Registrul pentru 
suplinirea funcţiilor vacante de procuror conducător către 01.05.2017. 

Examinând lista prezentată, membrii Colegiului nu au depus cereri de abţinere. 
Preşedintele Colegiului a propus stabilirea următorului program al evaluării:  

- notificarea procurorilor despre începerea procedurii de evaluare – 27.02.2017; 
- stabilirea termenului-limită de prezentare a formularului de autoevaluare 

completat şi a celorlalte documente solicitate de către membrii raportori - 
13.03.2017; 

- întocmirea de către membrii raportori a rapoartelor de evaluare – către 
03.04.2017; 

- prezentarea rapoartelor de evaluare membrilor Colegiului şi procurorilor 
evaluaţi – către 10.04.2017; 

- etapa interviurilor – din 17.04.2017;  
  Analizând volumul activităţilor care urmează a fi desfăşurate, în corelaţie cu 

prevederile Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Colegiului de evaluare 
a performanţelor procurorilor şi modul de evaluare a performanţelor procurorilor (în 
continuare Regulament), care oferă posibilitate procurorilor evaluaţi de a contesta 
hotărârile emise în privinţa lor, Colegiul concluzionează că programul propus este 
unul fezabil şi, din aceste considerente, poate fi acceptat. 

În acelaşi timp, Colegiul a pus în discuţie hotărârea Plenului Consiliului Superior 
al Magistraturii, nr. 32/2 din 17.01.2017, prin care s-a acceptat accesul la dosarele 
aflate în arhivele judecătoriilor şi curţilor de apel a membrilor Colegiului de evaluare 
a performanţelor procurorilor, în baza documentului ce confirmă calitatea de membru 
al Colegiului şi demersului în scris şi prin care s-a propus modificarea pct. 6.17 din 
Regulament şi  a  exclude  din  anexe  -  fişele  de  evaluare  a  procurorilor  de  toate  
nivelurile, sursa de verificare vizând interviurile cu judecătorii instanţelor 
judecătoreşti. 

Examinând conţinutul hotărârii Plenului CSM, indicată supra, Colegiul a decis a 
lua act de aceasta şi de a propune Consiliului Superior al Procurorilor modificarea pct. 
6.17 al Regulamentului şi a conţinutului fişelor de evaluare a performanţelor 
procurorilor, pe motiv că interviurile cu judecătorii s-au dovedit a fi irelevante, astfel 
încât nu sunt în măsură să ofere informaţii semnificative pentru evaluarea 
procurorilor.  
          În temeiul art. 85 din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură, 
punctele 5.1 - 5.5, 6.19 ale Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 
Colegiului de evaluare a performanţelor procurorilor şi modul de evaluare a 
performanţelor procurorilor, Colegiul -   

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

           1.A fixa data de 07.03.2017, ora 09.00, pentru intervievarea procurorilor arătaţi 
în partea descriptivă a hotărârii.  



           2.A accepta declaraţia de abţinere a membrului raportor al Colegiului, dl 
Alexandru Nichita, de la evaluarea performanţelor procurorului Carolina Vidraşcu, cu 
preluarea evaluării de către dl Valeriu Bodean.  

3. A desemna membri-raportori pentru evaluarea extraordinară a procurorilor, 
ale căror cereri au fost transmise Colegiului de către Consiliul Superior al Procurorilor 
prin hotărârea nr. 12-8/17 din 24.01.2017 (lista se anexează). 

4. A aproba programul de evaluare extraordinară a procurorilor expus în partea 
descriptivă a prezentei hotărâri.  

5. A propune Consiliului Superior al Procurorilor modificarea pct. 6.17 din 
Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Colegiului de evaluare a 
performanţelor procurorilor şi modul de evaluare a performanţelor procurorilor, cu 
excluderea interviurilor cu judecătorii din lista surselor de verificare a performanţelor 
procurorilor.  

6. Prezenta hotărâre se publică pe pagina web oficială a Procuraturii. 
 
 

Membrii Colegiului de evaluare a performanţelor procurorilor  
№ Numele şi prenumele  Semnătura 
1 CĂPĂŢÎNĂ Ion 

 
absent 

2 GAVAJUC Serghei  
 

semnat 

3 JECEV Ivan  
 

absent 

4 NICHITA Alexandru  
 

semnat 

5 POPENCO Adrian  
 

semnat 

6 TOMA Ruslan  semnat 
 

 

 
Preşedintele Colegiului        
de evaluare a performanţelor procurorilor                                   Valeriu BODEAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexă  
la hotărârea nr. 14-01/17 din 24.02.2017 a Colegiului de evaluare a 

performanţelor procurorilor 
 

Nr. 
ordine 

Numele, prenumele procurorului 
suspus evaluării 

Funcţia deţinută Membrul raportor al 
Colegiului 

1. Pascal Mihail Procuror în 
Procuratura mun. 

Chişinău 

Ion Căpăţînă 

2. Gavajuc Serghei Adjunct al 
Procurorului-şef al 

Procuraturii 
Anticorupţie 

Ruslan Toma 

3. Eremciuc Roman Procuror în 
Procuratura mun. 
Chişinău, oficiul 

Botanica 

Valeriu Bodean 

4. Roşca Andrei Procuror-şef al 
Procuraturii 

raionului Rezina 

Alexandru Nichita 

5. Dulgheru Ion Procuror în 
Procuratura mun. 
Chişinău, oficiul 

Centru  

Adrian Popenco 

6. Cimbir Marcel Adjunct al 
Procurorului mun. 

Chişinău, şef al 
oficiului Botanica 

Alexandru Nichita 

7. Demciucin Igor Procuror în 
PCCOCS 

Adrian Popenco 

8. Popov Oleg Procuror în 
Procuratura mun. 
Chişinău, oficiul 

Buiucani 

Ruslan Toma 

9. Lesnic Andrei Procuror în 
Procuratura mun. 
Chişinău, oficiul 

Buiucani 

Serghei Gavajuc 

 
 
Preşedintele Colegiului    (semnat)  Valeriu Bodean 
de evaluare a performanţelor procurorilor 
 
 


