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ANUNŢ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiilor publice în Procuratură
în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice
vacante şi temporar absente prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201
din 11.03.2009 şi Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice în
Procuratură, aprobat prin ordinul Procurorului General nr.41/28 din 04.09.2017,
Procuratura Generală anunţă concurs pentru următoarele funcţii publice vacante şi
temporar absente:
Informaţia necesară:
• Denumirea autorităţii publice: Procuratura Generală a Republicii
Moldova.
• Sediul autorităţii: mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfanţ, 73.
• Denumirea funcţiei publice vacante:
*

Procuratura Generală
Secţia relaţii publice
Specialist principal

1

Secţia secretariat petiţii şi audienţă
Specialist principal

1

Secţia finanţe şi contabilitate
Specialist principal

3

Secţia achiziţii publice şi logistică
Şef secţie
Specialist principal

1
1

Serviciul de audit intern
Şef serviciu
Auditor intern

1
1

Procuratura Anticorupţie
Şef serviciu mass-media
Specialist principal
Specialist

1
1
1(mass-media)

Procuratura mun.Chişinău
Specialist principal
Specialist
Specialist principal (provizorie)
Specialist (provizorie)

2
3
1
1

Procuratura raionului Cantemir
Specialist principal
Specialist

1
1

Procuratura raionului Edineţ
Specialist principal

1

Procuratura raionului Glodeni
Specialist

1

Procuratura raionului Leova
Specialist principal

1

Procuratura raionului Orhei
Specialist principal
Specialist

1
1

Procuratura raionului Ştefan Vodă
Specialist

1

Procuratura raionului Şoldăneşti
Specialist

1

• Condiţiile de participare la concurs:
I.

Cerinţele generale:

-

Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova.
Cunoaşterea limbii de stat (scris şi vorbit).
Capacitatea 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 vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de
vârstă.
II.

Cerinţe specifice:

- Studii: superioare, de licenţă.
- Cunoaşterea domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel,
Internet, Power-Point, etc.

- Aptitudini/comportamente: creativitate şi spirit de iniţiative, flexibilitate,
disciplină, responsabilitate, tendinţă spre perfecţionare profesională
continuă.
- 2 ani de experienţă profesională în domeniu pentru candidaţii la funcţia
de şef de secţie.
- 1 an de experienţă profesională în domeniu pentru candidaţii la funcţia de
specialist principal.
- Licenţa de auditor pentru candidatul la funcţia de şef al serviciului de
audit intern.
• 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 1).
Copia buletinului de identitate.
Copia diplomei de studii.
Certificatul medical (vezi anexa 2).
Cazierul juridic în original.
Copia carnetului de muncă.
Certificat de activitate de la ultimul loc de muncă.

Persoanele interesate pot depune personal dosarul de participare la
concurs până la data de 01 decembrie inclusiv.
Dosarul de participare la concurs se depune personal la secretarul Comisiei
de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice în Procuratură.
Procuratura Generală a Republicii Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel
Mare şi Sfânt 73, telefon de contact: 022 - 828 - 376.

BIBLIOGRAFIA actelor normative
pentru concursul la ocuparea funcţiei publice vacante
1.

Constituţia Republicii Moldova

2.

Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură

3.

Legea nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie

4.

Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

5.

Legea nr.82 din 25.05.2017 integrităţii

6.

Legea nr.25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

7.

Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale

8.

Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.l 16 din 19.07.2018

9.

Regulamentul cu privire la evidenta adresărilor parvenite în Procuratură

10. Instrucţiunile de secretariat (vezi site-ul Procuraturii Generale, compartimentul - Acte
normative).

Suplimentar pentru funcţia de şef al Serviciului de audit intern
1. LEGEA Nr. 229 din 23-09-2010 privind controlul financiar public intern
2. Codul etic al auditorului intern
3. HOTĂRÎRE Nr. 556 din 19-11-2019 pentru aprobarea Regulamentului privind
dobîndirea, confirmarea şi dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului
intern în sectorul public
4. HOTĂRÎRE Nr. 617 din 11-12-2019 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea
calităţii activităţii de audit intern în sectorul public
5. Ordinele ministerului de Finanţe nr 189 din 05.11.2015, nr. 105 din 15.07.2013, nr. 153
din 12.09.2018, nr. 176 din 26.12.2019 şi nr. 100 din 29.08.2012 - în domeniul activităţii
de audit intern în sectorul public

Suplimentar pentru funcţia de şef al Serviciului mass-media
1.
2.
3.
4.
5.

CODUL CONTRAVENŢIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA
Legea presei Nr. 243 din 26-10-1994 Presei
Legea Nr. 1227 din 27-06-1997 cu privire la publicitate
Legea Nr. 245 din 27-11-2008 cu privire la secretul de stat
Concepţia naţională de dezvoltare a mass-media

Suplimentar pentru funcţia de şef al Secţiei achiziţii publice şi logistică
LEGEA Nr. 131 din 03-07-2015 privind achiziţiile publice

