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Procuratura sectorului Rîșcani, mun. Chișinău organizează concurs pentru
suplinirea funcţiei temporar vacante de specialist superior.
Specialistul superior este responsabil de traducerea calitativă şi operativă din
limba rusă sau altă limbă în limba de stat şi invers, a documentelor transmise
acestuia de către lucrătorii procuraturii; participarea în calitate de interpret la
audierile martorilor, bănuiţilor, învinuiţilor; în lipsa specialistului principal
specialistul superior ţine evidenţa materialelor, dosarelor, petiţiilor, documentelor,
circulaţia acestora în cadrul procuraturii, execută alte dispoziţii ale conducerii
procuraturii.
Candidatul la funcţia nominalizată urmează să îndeplinească următoarele
condiții de bază:
- deține cetăţenia Republicii Moldova și domiciliază pe teritoriul ei;
- posedă limba de stat şi limba rusă;
- are capacitatea deplină de exerciţiu;
- este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei
publice, conform certificatului medical.
- are studii superioare juridice; cunoştinţe de operare la calculator: Microsoft
Word, Microsoft Excel, Internet, poşta electronică etc.
Pentru participare la concurs candidatul depune personal pînă la 10.02.2014
în Procuratura sectorului Rîșcani, mun. Chișinău, situată în mun. Chişinău, str.
Kiev 3 "A" următoarele documente:
- formularul de participare la concurs;
- copia buletinului de identitate (și în original);
- copia diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de
perfecţionare profesională şi/sau de specializare (și în original);
- certificatul medical;
- cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie
răspundere. 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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