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Procuratura anticorupție organizează în condițiile prevăzute de
Regulamentul cu privire la încadrarea funcționarilor publici în organele
procuraturii, aprobat prin Ordinul Procurorului General nr.61/28 din 20.09.2013,
concursul de ocupare a funcției vacante. Concursul se organizează pentru ocuparea
funcției de specialist superior vacante din cadrul Procuraturii anticorupție.
La concurs se pot înscrie persoanele care îndeplinesc următoarele cerințe:
· este cetățean al Republicii Moldova, este domiciliat pe teritoriul țării,
dispune de capacitate deplină de exercițiu;
· nu are antecedente penale și se bucură de o bună reputație;
· cunoaște limba de stat;
· este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea funcției;
· are studii superioare juridice sau de specialitate și dovedește o pregătire
teoretică corespunzătoare;
· dispune de cunoștințe de bază în lucrul cu computerul și bazele de date la
nivel necesar activității;
· are cel puțin 6 luni de experiență profesională în domeniu;
· dispune de abilități de utilizare a computerului;

Actele pentru înscrierea la concurs se depun de candidat personal, în termen
de 15 zile (de la data de 17.02.16 pînă la 11.03.16) la sediul Procuraturii
anticorupție; str. Ștefan cel Mare 198.
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 și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de
perfecționare profesională și/sau de specializare;
· copia carnetului de muncă, după caz;
· certificatul medical, specificat în anexa nr.2 la prezentul Regulament;
· cazier judiciar;
· cazier contravențional;
· caracteristica de la locul de trai sau caracteristica de la locul de muncă;
· cazierul de integritate (după necesitate);
· alte documente după nesecitate.
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă
împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
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