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Procuratura raionului Şoldăneşti, organizează in condiţiile prevăzute de
Regulam entul cu privire la încadrarea funcţionarilor publici în organele
Procuratruii, aprobat prin ordinul Procurorului General nr. 61/28 din 20.09.2013,
concursul de ocupare a funcţiei vacante.
Concursul se organizează pentru ocuparea a unui loc de candidaţi la funcţia
tem porar vacantă de specialist, în cadrul Procuraturii raionului Şoldăneşti, pe o
perioadă determinată.
La concurs se poate înscrie persoana care îndeplineşte urm ătoarele cerinţe:
- cetăţenia Republicii M oldova, sunt domiciliate pe teritoriul ei, dispun de
capacitate deplină de exerciţiu;
- nu au antecedente penale şi se bucură de o bună reputaţie;
- cunosc limba de stat;
- sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;
- au studii superioare de specialitate ori studii medii speciale;
- posedă cunoştinţe de operare pe calculator sau de dactilografiere.
C ererile pentru înscrierea la concurs se depun de candidat personal, in termen
de 15 zile (de la 17 octombrie 2016 pană la 03 noiembrie 2016) la sediul
Procuraturii raionului Şoldăneşti (or. Şoldăneşti str. M. Jucov 12 ).
D ocum entele ce urm ează a fi prezentate:
- formularul de participare;
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplom elor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de
Perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;
- certificatul medical;
- cazierul judiciar.
Copiile docum entelor prezentate, pot fi autentificate de notar, sau se prezintă
îm preună cu docum entele originale, pentru a verifica veridicitatea lor.
Cazierul ju d iciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere.
In acest caz, candidatul are obligaţia să com pleteze dosarul de concurs cu
originalul docum entului in term en de m axim um 10 zile calendaristice de la data la
care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neem iterii actului adm inistrativ de
numire.

Procuror sef
Petru Botnaru
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