APROB
Procuror General
Corneliu Gurin
ANUNŢ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante
în cadrul Procuraturii raionului Basarabeasca cu începere de la data de
1 iulie 2015
în conformitate de Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 cu modificările ulterioare,
Procuratura raionului Basarabeasca anunţă concurs pentru următoarele funcţii:
Informaţia necesară:
1. Denumirea autorităţii publice: Procuratura raionului Basarabeasca
2. Sediul autorităţii: or. Basarabeasca str. K. Marx, 26
3. Denumirea funcţiei publice: specialist superior
4. Nivelul de salarizare: grad de salarizare 3, sporuri, premii, adaosuri la salariu,
conform prevederilor Legii nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarazare a
funcţionarilor publici şi Hotărîrii Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 privind
salarizarea funcţionarilor publici.
Scopul general al funcţiei:
-

participarea în calitate de interpret în cadrul acţiunilor de urmărire penală;
traducerea calitativă a documentelor din limba rusă în limba de stat şi invers;

-

asigurarea asistenţei procurorilor în probleme lingvistice.

Condiţii de participare la concurs:
I.Cerinţe generale:
a) Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
b) Cunoaşterea limbii de stat (scris şi vorbit);
c) Capacitate deplină de exerciţiu;
d) Stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează;
e) Fără antecedente penale şi se bucură de o bună reputaţie;
f) Deţine diplomă de studii superioare juridice şi/sau lingvistice;
g) Să nu depăşească limita vîrstei de pensionare a funcţionarilor publici;
h) Are cel puţin 6 luni de experienţă profesională în domeniu;

i) Deţine cunoştinţe de operare pe calculator.
5. Condiţii de muncă:
Regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi; disponibilitatea lucrului peste
program şi în zilele de rapaus, după caz;
- Program de muncă: luni-vineri, orele 8:00-17:00, pauza de masă 12:00-13:00;
- Activitate preponderent de birou.
6. Lista documentelor necesare a fi prezentate de
participare la concurs:
- cererea despre înregistrare în calitate de candidat la funcţie;
- formularul de participare la concurs;
- copia buletinului de identitate;
- copia diplomei de studii;
- certificatul medical;
- cazierul juridic în original;
- copia carnetului de muncă;
- copia livretului militar.

candidaţi

pentru

7. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs -15 iulie
2015
8. Locul desfăşurării concursului:
Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului
este sediul Procuraturii raionului Basarabeasca - str. K. Marx, 26 or. Basarabeasca.

Important:
în conformitate cu pct. 6) al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 cu modificările ulterioare, la
concursul anunţat de Procuratura Generală pentru ocuparea funcţiilor publice vacatnte pot candida
şi au acces liber de participare toate persoanele, inclusiv şi angajaţii Procuraturii, care îndeplinesc
condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare.

