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FORMULARUL DE AUTOEVALUARE A PROCURORULUI ŞEF1 

 

Acest formular va fi completat de procurorii şefi ai procuraturilor teritoriale şi specializate, de adjuncţii 

acestora, de şefii subdiviziunilor Procuraturii Generale şi de adjuncţii acestora. 

  

Instrucţiuni privind completarea acestui formular: 

Formularul de autoevaluare a procurorului şef reprezintă una din sursele de verificare indicate în fişele de 

evaluare a performanţelor procurorilor. Pe lângă informaţiile şi datele pe care le va prezenta la fiecare dintre 

criteriile indicate mai jos, acolo unde este indicat acest fapt, procurorul şef îşi va acorda punctaj în funcţie 

de punctajul maxim prevăzut în fişa respectivă de evaluare a performanţelor procurorului şef pentru 

criteriile specifice incluse în formularul de autoevaluare. Dacă unele dintre întrebările din formular cuprind 

domenii care nu ţin de activitatea specifică a procurorului şef evaluat, procurorul va indica în mod expres 

acest lucru. 

 

 

Formularul de autoevaluare completat se transmite prin e-mail la adresa secretariatului Colegiului de 

evaluare a performanţelor procurorilor în format PDF.  

 

Data: 

 

I. PRINCIPALELE REALIZĂRI ŞI SUCCESE OBŢINUTE, INCLUSIV PENTRU 

REALIZAREA OBIECTIVELOR STABILITE DE PROCURATURĂ PRIN 

PLANURILE SALE ANUALE DE ACTIVITATE 

Descrieţi principalele activităţi desfăşurate în perioada supusă evaluării şi rezultatele obţinute.  

 

1) Urmărirea penală şi/sau judecarea cauzelor penale complexe 

Descrieţi cauzele penale complexe pe care le-aţi avut în exercitare/conducere şi/sau la judecarea 

cărora aţi participat. Descrieţi acţiunile şi activităţile întreprinse pentru a produce rezultatele 

obţinute în aceste cauze. Oferiţi date şi informaţii cantitative şi calitative pentru descrierea 

rezultatelor obţinute. (Folosirea tabelelor, diagramelor, etc. sunt binevenite).  

 

 

2) Promptitudinea în activitatea profesională  

Indicaţi (1) cauzele aflate în exercitare şi/sau conducere în care urmărirea penală a avut sau 

are o durată mai mare de 12 luni; (2) cauzele în care procesul penal într-o singură instanţă a 

 
1 Potrivit p.6.11-6.13 ale Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Colegiului de evaluare a 

performanţelor procurorilor şi modul de evaluare a performanţelor procurorilor, procurorul [supus evaluării] prezintă 

formularul său de autoevaluare secretariatului Colegiului de evaluare a performanţelor procurorilor în termen de 10 

zile lucrătoare de la notificarea despre începerea procedurii de evaluare. Formularul de autoevaluare va conţine 

aprecierea dată de procuror activităţii sale desfăşurată în perioada supusă evaluării. Conţinutul formularului de 

autoevaluare este scris de procuror pe propria răspundere şi este contrasemnat de către procurorul şef.       
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avut sau are o durată mai mare de 12 luni, indicând motivele din care nu a fost adoptată o 

hotărâre. 

(3) Indicaţi rata cauzelor examinate în primă instanţă în raport cu media din procuraturile cu 

un număr comparabil de unităţi de procuror, finalizate cu: 

Indicatori: Procuratura 

condusă de 

procurorul 

şef evaluat 

Media din 

procuraturile cu un 

număr comparabil 

de unităţi de 

procuror 

Condamnarea integrală a persoanei (persoanelor)   

Condamnarea parţială a persoanei (persoanelor)   

Achitarea persoanei (persoanelor)   

Încetarea procesului penal pe motive de reabilitare   

Încetarea procesului penal pe motive de 

nereabilitare 

  

 

 

3) Descrieţi şi apreciaţi abilităţile dvs de comunicare cu personalul din subordine, 

precum şi cu judecătorii şi alte persoane cu care interacţionaţi în activitatea 

profesională (maxim 7 puncte) 

 

4) Indicaţi cursurile de instruire la care aţi participat în calitate de participant şi/sau de 

formator  

 

 

5) Indicaţi nivelul de cunoaştere şi folosire a tehnologiilor informaţionale în activitatea 

profesională (maxim 5 puncte) 

 

 

6) Indicaţi nivelul de cunoaştere a limbii române şi nivelul de cunoaştere a unei/unor 

limbi străine  

 

 

7) Indicaţi generalizările practicii efectuate în cadrul procuraturii şi instanţelor 

judecătoreşti realizate de dvs sau cu implicarea dvs. 

 

 

8) Descrieţi implicarea dvs în procesul de perfecţionare a legislaţiei şi practicii în cadrul 

procuraturii, în domeniul dvs de activitate 
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II. CAPACITATEA DE CONDUCERE  

 

Descrieţi şi apreciaţi următoarele dvs abilităţi ce ţin de conducerea eficientă a procuraturii şi a 

personalului din subordine şi modul în care le aplicaţi.  

1) Abilităţi de leadership (maxim 5 puncte) 

2) Abilitatea de a lua decizii şi de a vă asuma deciziile (maxim 5 puncte) 

3) Înţelegerea provocărilor cu care se confruntă unitatea pe care o conduceţi şi Procuratura în 

general (maxim 3 puncte) 

 

III. CALITATEA ADMINISTRĂRII UNITĂŢII CONDUSE 

 

Descrieţi şi apreciaţi următoarele dvs abilităţi ce ţin de administrarea eficientă a procuraturii 

şi a personalului din subordine şi modul în care le aplicaţi.  

 

1) Calitatea planificării activităţii procurorilor din subordine, inclusiv repartizarea 

echidistantă şi raţională a sarcinilor personalului (maxim 7 puncte) 

 

2) Calitatea organizării activităţii Cancelariei (maxim 5 puncte) 

 

3) Motivarea personalului (maxim 3 puncte) 

 

4) Relaţia dintre unitatea condusă şi instanţele judecătoreşti şi alte autorităţi publice (maxim 

5 puncte) 

 

5) Colaborarea unităţii conduse cu serviciul de presă al Procuraturii Generale şi cu mass-

media (maxim 3 puncte) 

 

6) Gestionarea eficientă a patrimoniului unităţii conduse (maxim 3 puncte) 

 

 

IV. PROBLEMELE SEMNIFICATIVE CU CARE V-AŢI CONFRUNTAT ÎN 

ACTIVITATEA DVS ÎN PERIOADA SUPUSĂ EVALUĂRII.  

 

 

V. LECŢIILE ÎNVĂŢATE. NECESITĂŢILE DVS. DE INSTRUIRE ŞI 

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ  

 

Semnătura procurorului şef evaluat: 

Semnătura superiorului său: 


