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ANUNŢ
Procuratura raionului Anenii Noi anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei
vacante de specialist în Procuratura raionului Anenii Noi
Sarcinile de bază ale specialistului sînt următoarele:
- este responsabilă de înregistrarea în baza de date departamentală „Sistem
integrat Document WEB",
- efectuează inventarierea materialelor documentare de păstrare permanentă;
- perfectarea actelor pentru transfer în arhivă;
- întocmeşte inventarele de transmitere a documentelor în arhivă, proceseleverbale de distrugere a documentelor cu termen de păstrare expirat;
- transmite în Arhiva Naţională documentele selectate spre păstrare;
- în lipsa specialistului principal, execută şi alte obligaţiuni întru asigurarea
unui ritm normal al activităţii de cancelarie;
să traducă calitativ şi operativ din limba rusă în limba de stat şi invers în caz
de necesitate documentele, actele, scrisorile întocmite de lucrătorii operativi ai
procuraturii şi le dactilografiază în caz de necesitate;
- în caz de necesitate participă in calitate de translator în cadrul urmăririlor
penale;
- poartă răspundere pentru veridicitatea redării conţinutului înscriselor
traduse, conţinutului gramatical şi lingvistic;
- corectează toate materialele dactilografiate şi poartă răspundere pentru
nivelul gramatical, stilistic şi ortografic al textelor;
- trece pe copia documentului expediat toate rectificările, completările, făcute
la semnarea originalului;
- execută alte dispoziţii, indicaţii ale procurorului de raion.
Condiţiile de participare la concurs:
I. Cerinţe generale:
- Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova.
- Cunoaşterea limbii de stat (scris şi vorbit).
- Capacitate deplină de exerciţiu.

- Stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează.
- Fără antecedente penale şi se bucură de o bună reputaţie.
- Nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de
vîrstă (art.27 (1) lit.d) Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia
publică şi statutul funcţionarului public).
Cerinţe specifice:
a) Studii: superioare, de licenţă.
b) Cunoaşterea domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, Internet,
Power-Point etc.
c) Atitudini/comportamente: creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate,
disciplină, responsabilitate, tendinţă spre perfecţionare profesională continuă.
d) Cunoaşterea limbii rusă (scris şi vorbit).
Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru
participare la concurs:
-

cererea despre înregistrarea în calitate de candidat la funcţie;
formularul de participare la concurs (vezi anexa 7);
copia buletinului de identitate;
copia diplomei de studii;
certificatul medical (vezi anexa 2);
cazierul juridic în original;
copia carnetului de muncă;

Persoanele interesate pot depune personal dosarul de participare la
concurs pînă la 11.08.2017.
Dosarul de participare la concurs se depune personal la secretarul Comisiei de concurs
pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul Procuraturii Procuraturii
raionului Anenii Noi, amplasată pe adresa or.Anenii Noi str.Suvorov, 8.
Pentru informaţii puteţi apela la numărul de telefon: 026523660 - specialist
superior (Roic Viorica)
Termenul de depunere a documentelor 10 august 2017
Data petrecerii concursului 11 august 2017 ora 09.00

Cu respect Procuratura raionului Anenii Noi

