Procuratura Republicii Moldova
Republica Moldova MD 4601, mun. Edineţ str. O.Cerempei, 40
tel 024622090 fax:024622990, email: proc-ed@procuratura.md

__10.08.2017_____ nr. ___46-3396_______
La _____________ din _________________
mun. Edineţ

10.08.2017

ANUNŢ
cu privire la desfăşurarea concursului de suplinire a funcţiei publice
vacante din cadrul Procuraturii raionului Edineţ
În conformitate cu Regulamentul „cu privire la încadrarea funcţionarilor publici în
organele Procuraturii”, aprobat prin Ordinul Procurorului General nr.61/28 din
20.09.2013, Procuratura raionului Edineţ anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei
vacante de specialist.
Specialistul are următoarele atribuţii:
- primeşte şi înregistrează corespondenţa intrata în procuratura si o distribuie,
contra semnătură procurorilor în baza rezoluţiei procurorului-şef;;
- primeşte şi pregăteşte corespondenţa pentru expediere;
- ţine evidenţa expedierii documentelor, cu înscrierea datelor necesare în registrul
de ieşire al corespondenţei şi în sistemul informaţional;
- ordonează în ordine cronologică documentele în dosarele de cancelarie şi în
dosarele de control, coase documentele;
- în comun cu specialistul principal întocmeşte nomenclatorul de dosare,
sistematizează documentele în dosare, le pregăteşte şi le transmite spre păstrare în
arhiva Procuraturii;
- poartă răspundere personală pentru asigurarea confidenţialităţii, securităţii şi
păstrarea în stare corespunzătoare a informaţiei şi a documentelor din gestiune;
- îndeplineşte atribuţiile specialistului principal în absenţa acestuia;
- îndeplineşte şi alte activitaţi la indicaţia procurorului-şef.
Candidaţii la funcţia nominalizată trebuie să întrunească urmiitoarele condiţii 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 buna 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.

Cerinţe specifice minime pentru ocuparea funcţiei de specialist:
- abilităţi de utilizare a computerului;
- cunoştinţe de baza şi abilităţi necesare pentru îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor
în domeniul de activitate.
Bibliografia pentru concurs:
- Constitutia Republicii Moldova;
- Legea nr. 3 din 25.02.2016 „cu privire la Procuratură”;
- Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 „cu privire la funcţia publică si statutul
funcţionarului public”;
- Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 „privind codul de conduită a funcţionarului
public;
- Legea nr.982-Xl V din 11.05.2000 „privind accesul la informaţie”;
- Legea nr. 190-XI11 din 19.07.1994 „cu privire la petiţionare”;
- Legea nr. 133 din 17.06.2016 „cu privire la declararea averii şi intereselor
personale”;
- Legea nr.90-XVl din 25.04.2008 „cu privire la prevenirea şi combaterea
corupţiei”.
Pentru participare la concurs, candidatul depune personal, pînă la 30.08.2017_ în
Procuratura raionului Edineţ, situată în mun. Edineţ str. Octavian Cerempei, 40
(persoana de contact - secretarul comisiei de concurs Silvia Cristian, tel. 0246-25658)
următoarele documente:
- formularul de participare la concurs (model indicat mai jos);
- copia buletinului de identitate;
- copia diplomei de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de
perfecţionare profesională şi /sau de specializare;
- copia carnetului de muncă, după caz;
- certificatul medical (model indicat mai jos);
- cazier 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 maxim 10 zile calendaristice de
la dala la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului
aministrativ de numire).
Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a
verifica autenticitatea lor.

Procuror-şef al Procuraturii
raionului Edineţ

/semnat/

Ion Chistruga

