
HOTĂRÂREA nr. 4-1/19 

cu privire la aprobarea programului de evaluare ordinară a performanţelor 

procurorilor pentru anul 2019 

 

08 februarie 2019                                                                                 mun. Chişinău 

 

Examinînd chestiunea cu privire la necesitatea continuării procedurii de evaluare 

ordinară a performanţelor procurorilor şi audiind propunerile dlui Valeriu Bodean, 

Colegiul - 

           

C O N S T A T Ă: 

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 29 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 3 din 25.02.2016 

cu privire la Procuratură, una din formele evaluării performanţelor procurorilor este 

evaluarea periodică. 

La alin. (2) al aceluiaşi articol al Legii citate este stipulat că procurorul este supus 

evaluării periodice a performanţelor o dată la 4 ani. Performanţele persoanei numite 

pentru prima dată în funcţia de procuror se evaluează după primii doi ani de activitate. 

Art. 88 lit. a) al Legii cu privire la Procuratură şi pct. 1.2 lit. a) din Regulamentului 

privind organizarea şi funcţionarea Colegiului de evaluare a performanţelor procurorilor 

şi modul de evaluare a performanţelor procurorilor (în continuare Regulament) prevăd 

drept o atribuţie a Colegiului stabilirea programului de evaluare a performanţelor 

procurorilor.  

Avînd în vedere că potrivit informaţiei la zi, obţinute prin intermediul Secţiei 

resurse umane a Procuraturii Generale, urmează a fi supuşi evaluării ordinare 326 

procurori, care activează în cadrul procuraturilor teritoriale. 

Această situaţie este determinantă pentru evaluarea ordinară a performanţelor 

procurorilor din cadrul procuraturilor teritoriale, fiind luate în consideraţie şi competenţele 

acestor entităţi. 

Astfel, din considerentele expuse supra, este argumentată evaluarea ordinară a 

performanţelor procurorilor în următoarea consecutivitate: 

- Procurorii din cadrul Procuraturii mun. Chişinău, Procuraturilor de 

circumscripţie, Procuraturii UTA Găgăuzia;  

- Procurorii din cadrul celorlalte procuraturi teritoriale. 

Nu în ultimul rînd, ţinînd cont de volumul de activităţi ce urmează a fi realizate de 

către Colegiu în legătură cu continuarea evaluării ordinare a performanţelor procurorilor, 

Colegiul consideră raţional de a stabili programul de evaluare ordinară iniţial pînă la finele 

anului 2019, termenele de executare a acestuia fiind expuse în anexă, care este parte 

integrantă a prezentei hotărîri. 

De asemenea, anticipînd eventualele modificări ce pot surveni în timp, pînă la finele 

perioadei de evaluare ordinară (depunerea cererilor de evaluare extraordinară, suspendare 

din funcţie etc.), se va pune în sarcina secretariatului Colegiului actualizarea listelor 

nominale ale procurorilor ce vor fi supuşi evaluării, înainte de desemnarea raportorilor şi 

notificarea procurorilor despre începerea procedurii de evaluare ordinară. 

În temeiul art. 29 alin. (1) lit. a), 85,  88 lit. a) din Legea nr. 3 din 25.02.2016 cu 

privire la Procuratură, pct. pct. 1.2 lit. a), 5.1 - 5.5,  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 aproba programul de evaluare ordinară a performanţelor procurorilor pentru anul 

2019, conform anexei.  

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

www.procuratura.md, directoriul Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor, 

subdirectoriul Hotărâri. 

 

Membrii Colegiului de evaluare a performanţelor procurorilor  

 

№ Numele şi prenumele  Semnătura 

1 CĂPĂŢÎNĂ Ion 

  

Absent 

2 GAVAJUC Serghei  Absent 

3 JECEV Ivan   Semnat 

4 NICHITA Alexandru  

  

Semnat 

5 POPENCO Adrian  

  

Semnat 

6 TOMA Ruslan  

  

Semnat 

 

 

Preşedintele Colegiului         

de evaluare a performanţelor procurorilor         (semnat)          Valeriu BODEAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexă  

la hotărârea nr. 4-1/19 din 08.02.2019 a Colegiului de evaluare a performanţelor 

procurorilor 

 

Programul de evaluare ordinară a performanţelor procurorilor  

pentru anul 2019 

 

 
Nr. 

ordine 

Subdiviziunea Procuraturii Data notificării despre 

evaluarea ordinară 

Data desfăşurării 

interviurilor cu 

procurorii supuşi 

evaluării   

1. Procuratura mun. Chișinău 

Procuratura de 

Circumscripție Chișinău  

01.03.2019 13.04.2019 

19.04.2019 

26.04.2019 

03.05.2019 

18.05.2019 

24.05.2019 

31.05.2019 

07.06.2019 

14.06.2019 

2. Procuratura UTA Găgăuzia 

Procuratura de 

Circumscripție Cahul 

Procuratura raionului Cahul 

 

14.06.2019 26.07.2019 

02.08.2019 

09.08.2019 

16.08.2019 

3. Procuratura de 

Circumscripție Bălți 

Procuratura mun. Bălți 

16.08.2019 27.09.2019 

04.10.2019 

11.10.2019 

18.10.2019 

25.10.2019 

 

 

Preşedintele Colegiului                 (semnat)      Valeriu BODEAN 

de evaluare a performanţelor procurorilor 

 


