Anexa nr. 2
Fișa de evaluare a candidaților la funcția de Procuror General
Numele, prenumele candidatului:

Membrul Consiliului Superior al Procurorilor:

IURII GARABA

________________________________________

CRITERII DE EVALUARE

PUNCTAJUL OFERIT
1

1
1.1
1.2
1.3

3

4

5

6

7

8

9

10

Motivația (max. 5)
Considerente care au determinat candidatul să participe la concurs
Fermitatea în dorința de a deveni Procuror General
Conștientizarea impactului deținerii funcției de Procuror General asupra carierei sale
profesionale

2
2.1
2.2

Conceptul de management şi dezvoltare instituțională a Procuraturii (max. 10)
Obiectivitatea și actualitatea obiectivelor și activităților propuse
Viziunea asupra asigurării independenței și eficienței procuraturii

2.3

Propuneri de eficientizare a activității Procuraturii

2.4

Propuneri pentru îmbunătățirea imaginii și creșterea încrederii în Procuratură

2.5

Viziunea asupra colaborării cu Parlamentul, puterea executivă, judecătorească și cu alți actori

3
3.1
3.2
3.3
4

Gândire critică, conștientizare socială şi angajament (max. 5)
Opinia cu privire la funcționarea organelor de ocrotire a normelor de drept
Înțelegerea problemelor cu care se confruntă sistemul de drept
Dedicarea timpului pentru îndeplinirea sarcinilor de mentorat și altor sarcini similare
Exprimare clară și logică, inclusiv la interviu (max. 7)
Claritatea expunerii candidatului la interviu, în documentele prezentate și în activitatea
profesională

4.1

2

PUNCTAJ MEDIU PER
CRITERIU

4.2
4.3
4.4
5
5.1

Abilitatea de a sintetiza informația
Abilitatea de a convinge prin expunere
Logica expunerii
Experiența profesională și profesionalismul (max. 8)
Relevanța experienței anterioare pentru activitatea în funcția de Procuror General

5.2

Vechimea în muncă relevantă pentru activitatea în funcția de Procuror General

5.3

Calitatea materialelor publicate și actualitatea pentru funcția deținută

5.4

Reputația profesională a candidatului
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Fișa de evaluare a candidaților la funcția de Procuror General (continuare)
6
6.1

Autoperfecționare (max.4)
Înțelegerea atribuțiilor, sarcinilor și procedurilor inerente funcției de Procuror General

6.2

Cunoașterea legislației care reglementează activitatea procuraturii

6.3

Cunoașterea specificului activităților procuraturilor specializate

7
7.1
7.2
7.3
7.4
8
8.1

Punctualitate, diligență şi rezistență la stres (max. 7)
Capacitatea de menţinere a calmului şi discernământului în situaţii tensionate
Respectarea termenelor limită
Eficiența în situații de stres
Atenția la detalii
Autocontrol (max. 4)
Abilitatea de a asculta

8.2

Păstrarea calmului în situații critice

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
10
10.1
10.2

Abilități manageriale (max. 10)
Capacitatea de a-și asuma decizii
Asumarea responsabilității și răspunderea pentru deciziile adoptate
Capacitatea de delegare a sarcinilor
Capacități de planificare și evaluare a acțiunilor planificate
Abilități de a lucra în echipă
Încurajarea exprimării libere a opiniilor și toleranța la critică
Experiență de gestionare a resurselor
Abilităţi de soluţionare a conflictelor la locul de muncă
Etica și integritatea (max. 10)
Lipsa situațiilor de conflicte de interese sau situații compromițătoare anterioare
Lipsa sancțiunilor disciplinare sau altor abateri relevante de la lege

10.3

Abordare echidistantă a procurorilor și a celuilalt personal

10.4

Comportamentul etic în activitatea anterioară

10.5

Percepția publică cu privire la etica și integritatea candidatului
PUNCTAJ TOTAL
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