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

extraordinară a procurorilor  
 

07 martie 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 a 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 a doua etapă de interviu, începînd cu 17.03.2017, 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 10.03.2017.   

În şedinţa Colegiului, la propunerea preşedintelui acestuia, dlui Valeriu Bodean,  
membrii Colegiului au comunicat că pot fi invitaţi pentru interviul din 17.03.2017, cu 
informarea prealabilă a acestora, următorii procurori:  

1.Nicolae Chitoroagă (raportor Adrian Popenco) 
2. Vitalie Busuioc (raportor - Adrian Popenco) 
3. Lucreţia Zaharia (raportor - Adrian Popenco) 
4. Denis Rotaru (raportor – Valeriu Bodean) 
5. Alexandru Raţa (raportor – Serghei Gavajuc) 
6. Aurelian Buzdugan (raportor – Serghei Gavajuc) 
7.  Ion Teţcu (raportor – Serghei Gavajuc) 
8. Tudor Bordan (raportor – Serghei Gavajuc) 
9.  Alexandr Galben (raportor – Ruslan Toma) 
10. Vasile Bolduratu (raportor – Ion Căpăţînă) 
11. Djulieta Devder (raportor – Ion Căpăţînă) 
12. Vitalie Gavriliţă (raportor – Ion Căpăţînă) 
13. Vladislav Bobrov (raportor - Valeriu Bodean)   
  

          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 17.03.2017, ora 09.00, pentru intervievarea procurorilor arătaţi 
în partea descriptivă a hotărârii.  

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

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

 
Semnat 

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      /semnat/             Valeriu BODEAN 


