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A N U N Ţ
Întru executarea art.98 alin.(9) din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la
Procuratură, Procuratura Generală organizează concurs pentru suplinirea unei (1) funcţii
vacante de inspector în cadrul Inspecției procurorilor.
Sarcinile de bază ale Inspecției procurorilor sânt stipulate în art.52 din Legea nr.3
din 25.02.2016 cu privire la Procuratură.
În funcția de inspector din cadrul Inspecției procurorilor (funcționar public cu
statut special) este numită persoana, aleasă prin concurs public, care întrunește
următoarele condiții:
a) este cetăţean al Republicii Moldova, domiciliat pe teritoriul ei, cunoaște limba
de stat şi dispune de capacitate deplină de exerciţiu;
b) deține diplomă de licență în drept sau echivalentul acesteia;
c) are o vechime în specialitatea juridică de cel puțin 7 ani;
d) nu i-a fost anterior, constatată vinovăția pentru săvârșirea unei infracțiuni;
e) se bucură de o reputație ireproșabilă în condițiile stabilite la art.20 alin.(2) din
Legea enunțată;
f) nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de
vârstă;
g) este aptă din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției
publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată,
dacă pentru funcția respectivă sunt stabilite cerințe speciale de sănătate.
Pentru participare la concurs candidatul va depune personal la Procuratura
Generală următoarele documente:
- cerere despre înregistrarea în calitate de candidat la funcţia de inspector în
cadrul Inspecției procurorilor
- copia buletinului de identitate
- curriculum vitae
- copii ale diplomelor de studii, certificatelor de absolvire a cursurilor de
perfecţionare profesională
- certificat medical
- cazier judiciar
- copia carnetului de muncă
- copia livretului militar
- referință de la ultimul loc de muncă
Documentele se depun în incinta Procuraturii Generale pe adresa: mun. Chişinău,
str.Bănulescu Bodoni 26, Secţia juridică, implementare a reformelor legislative și
instituționale, în termen de până la 13.04.2018, telefoanele de contact 22-30-77,
069999292, bir.21 – Cristina Gîrlă, secretarul Comisiei pentru selectarea candidaților la
funcția de inspector în cadrul Inspecției procurorilor.
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