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ANUNȚ
Procuratura sectorului Rîșcani, mun. Chișinău organizează concurs pentru
suplinirea funcţiei vacante de specialist principal.
Specialistul principal este responsabil de:
· organizarea lucrului cancelariei conform Instrucţiunii nr. 321/9, din
29.12.2004 privind ţinerea lucrărilor de secretariat şi arhivă în
procuraturile teritoriale şi specializate;
· primirea, repartizarea, înregistrarea şi transmiterea corespondenţei
conform destinaţiei;
· evidenţa, completaea oportună şi calitativă a registrelor prevăzute de
Instrucţiunea sus-indicată;
· întocmirea nomenclatorul dosarelor de cancelarie şi dosarele în
supraveghere;
· inventarierea materialelor, documentelor de păstrare permanentă;
· finisarea actelor pentru transfer în arhivă;
· analiza corectitudinii şi eficienţei utilizării în lucrările de secretariat în
procuratura sect. Rîşcani, mun. Chişinău a sistemului informaţional
„Document“;
· îndeplinirea şi altui volum de lucru la indicaţia procurorului şef.
Candidatul la funcţia nominalizată urmează să îndeplinească următoarele
condiții de bază:
a) este cetăţean al Republicii Moldova, este domiciliat pe teritoriul ţării,
dispune de capacitate deplină de exerciţiu;
b) nu are antecedente penale şi se bucură de o bună reputaţie;
c) cunoaşte limba de stat;
d) este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea funcţiei;
e) are studii superioare juridice sau de specialitate şi dovedeşte o pregătire
teoretică corespunzătoare;
f) dispune de cunoştinţe de bază în lucrul cu computerul şi bazele de date la
nivelul necesar activităţii.

Pentru participare la concurs candidatul depune personal pînă la 27.05.2016
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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