APROBAT:
Procurorul General al R. Moldova
Corneliu GURIN
______Semnat_____
____03.07.2015____
ANUNŢ
Procuratura raionului Cantemir organizează în condiţiile prevăzute de
Regulamentul cu privire Ia încadrarea funcţionarilor publici în organele Procuraturii
aprobat prin Ordinul Procurorului General nr.61/28 din 20.09.2013, concursul de
ocupare a funcţiei vacante.
Concursul se organizează pentru ocuparea funcţiei de specialist superior din
cadrul procuraturii raionului Cantemir.
La concurs se pot înscriie persoanele care îndeplinesc următoarele cerinţe:
a) este cetăţean al Republicii Moldova, este domiciliat pe teritoriul
ţării, dispune de capacitate deplină de exerciţiu;
b) nu are antecedente penale şi se bucură de o bună reputaţie;
c) cunoaşte limba de stat;
d) este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea funcţiei;
e) are studii superioare juridice sau de specialitate şi dovedeşte o
pregătire teoretică corespunzătoare;
f) dispune de cunoştinţe de bază în lucrul cu computerul şi bazele de
date la nivelul necesar activităţii.
g) are cel puţin 6 luni de experienţă profesională în domeniu.
h) dispune de abilităţi de utilizare a computerului.
Cererile pentru înscrierea la concurs se depun de candidat personal, în termen de
15 zile (de la data de 03.07.2015 pînă la 18.07.1015 ) la sediul procuraturii raionului
Cantemir din or.Cantemir str.I.Creangă 1.
Documentele ce urmează a fi prezentate:
a) formularul de participare completat, specificat în anexa nr.l la
prezentul Regulament;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a
cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d)copia carnetului de muncă, după caz;
e) certificatul medical, specificat în anexa nr.2 la prezentul Regulament;
f) cazierul judiciar;
g) cazierul contravenţional;
h) caracteristica de la locul de trai sau caracteristica de la ultimul loc de muncă;
1) cazierul de integritate (după necesitate); m) alte
documente după necesitate;

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă
împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
Procurorul raionului Cantemir

semnat

Adrian PROCOAVA

