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La nr. _________din _________

ANU N Ţ
Procuratura raionului Cahul organizează in condiţiile prevăzute de Regulamentul cu privire
la încadrarea funcţionarilor publici în organele Procuraturi aprobat prin ordinul Procurorului
General nr. 61/28 din 20 septembrie 2013 concursul de ocupare a funcţiei temporar vacante.
Concursul se organizează pentru ocuparea funcţiei de specialist principal, din cadrul
Procuraturii raionului Cahul pe perioada aflării în concediul de îngrijire a copilului a specialistului
principal Balacci Cristina.
La concurs se pot înscrie persoanele care îndeplinesc următoarele cerinţe:
· este cetăţean al Republicii Moldova, este domiciliat pe teritoriul ţării, dispune de capacitate
deplină de exerciţiu;
· nu are antecedente penale şi se bucură de o bună reputaţie;
· cunoaşte limba de stat;
· este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea funcţiei;
· are studii superioare juridice sau de specialitate şi dovedeşte o pregătire teoretică
corespunzătoare;
· dispune de cunoştinţe de bază în lucrul cu computerul şi bazele de date la nivelul necesar
activităţii.
· 1 an de experienţă profesională în domeniu;
· abilităţi de utilizare a computerului.
Cererile pentru înscrierea la concurs se depun de candidat personal, in termen de 15 zile (de
la 24 septembrie 2014 până la 09 octombrie 2014) la sediul Procuraturii raionului Cahul or. Cahul
bul.Victoriei 11.
Documentele ce urmează a fi prezentate:
· formularul de participare completat, specificat în anexa nr.1 la prezentul Regulament;
· 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, după caz;
· certificatul medical, specificat în anexa nr.2 la prezentul Regulament;
· cazierul judiciar;
· alte documente aferente.
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu
documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
Procurorul raionului Cahul
Consilier juridic de rangul 2

semnat

Leonid TURCULEŢ

Anexa nr.1
la Regulamentul cu privire la încadrarea
funcţionarilor publici în organele Procuraturii
Formular
de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante
Organul Procuraturii__________________________________________________________________
Funcţia publică solicitată__________________________________________________________________
I. Date generale
Nume
Prenume
Data naşterii
Domiciliu
Cetăţenia (inclusiv a
altor state)
Telefon

serv. –
domic. –
MoBIL –

II. Educaţie
Studii de bază:
Nr.
Perioada
crt.

Nr.
crt.

Nr.
crt.

E- mail
Adresa poştală

Instituţia, localizarea, facultatea

Specialitatea obţinută.
Diplomă/certificat

Studii postuniversitare/universitare (ciclul II):
Perioada
Instituţia, adresa, facultatea

Cursuri de perfecţionare/specializare în ultimii 4 ani:
Perioada
Instituţia, adresa

Specialitatea, titlul obţinut.
Diplomă/certificat

Denumirea cursului

Diplomă/certificat

Titluri ştiinţifice

Lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie, publicaţii etc.

III. Experienţa de muncă
Vechimea în serviciul public
Vechimea în domeniul aferent funcţiei publice
solicitate
Experienţa de muncă aferentă funcţiei publice solicitate (începînd cu cea recentă)
Perioada
Organizaţia, adresa. Postul deţinut
Atribuţiile şi responsabilităţile de bază

Perioada

Organizaţia, adresa. Postul deţinut

Atribuţiile şi responsabilităţile de bază

Perioada

Organizaţia, adresa. Postul deţinut

IV. Calităţi profesionale (autoevaluare)
Calităţi

Atribuţiile şi responsabilităţile de bază

Nivel de dezvoltare şi manifestare
înalt
mediu

V. Calităţi personale (autoevaluare)
Calităţi

Nivel de dezvoltare şi manifestare
înalt
mediu

VI. Nivel de cunoaştere a limbilor
Denumirea limbii

Calificativ de cunoaştere
cunoştinţe
bine
de bază

VII. Abilităţi de operare pe calculator
Programe

foarte
bine

Nivel de utilizare

VIII. Relaţii de rudenie
Relaţii de rudenie cu funcţionarii autorităţilor publice organizatoare a concursului

IX. Recomandări
Nr.

Nume, prenume

Organizaţia,
postul deţinut

Tel., email

1.
2.
3.
Declar, pe propria răspundere, că datele înscrise în acest formular sînt veridice. Accept dreptul autorităţii publice de a
verifica datele din formular şi din documentele prezentate.
Data completării formularului

Semnătura

Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la încadrarea
funcţionarilor publici în organele Procuraturii
Nr. de înregistrare:_____
Data eliberării: ____________
În legătură cu participarea la concursul pentru ocuparea funcţiei publice în organele Procuraturii, se
solicită certificatul medical pentru concurentul
_____________________________________________________
(nume, prenume, anul naşterii, domiciliul)
Conducătorul subdiviziunii Procuraturii Generale, procuraturii teritoriale sau specializate
____________ (semnătura)
EXTRAS MEDICAL DE LA DOMICILIU
Medicul narcolog:

Medicul psihiatru;
Prin prezentul se confirmă, că cet.

Prin prezentul se confirmă, că cet.
La evidenţă narcologică
Medicul de fasmilie

L.Ş

Medicul ftiziolog:
Prin prezentul se confirmă, că cet.
La evidenţă la ftiziolog
Şeful policlinicii

La evidenţă la psihiatru

L.Ş.

Medicul

L.Ş

