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Procuratura de nivelul Curţii de Apel Cahul organizează in condiţiile prevăzute de
Regulamentul cu privire la modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru numirea în
funcţie a personalului auxiliar în organele Procuraturii aprobat prin ordinul Procurorului General nr.
06/8 din 09.02.2010, concursul de ocupare a funcţiei vacante.
Concursul se organizează pentru ocuparea funcţiei de specialist principal, din cadrul
Procuraturii de nivelul Curţii de Apel Cahul.
La concurs se pot înscrie persoanele care îndeplinesc următoarele cerinţe:
- deţin cetăţenia Republicii Moldova, sunt domiciliate pe teritoriul Ţării, 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;
- sunt licenţiaţi în domeniu juridic;
- posedă cunoştinţe de operare pe calculator.
Cererile pentru înscrierea la concurs se depun de candidat personal, in termen de 10 zile (de
la 17 februarie până la 27 februarie 2012 la sediul Procuraturii de nivelul Curţii de Apel Cahul or.
Cahul bul.Victoriei 11.
Documentele ce urmează a fi prezentate:
- cererea de participare la concurs;
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor 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 documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu
documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere despre lipsa
antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu
originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost
declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
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