"APROB"
Procurorul General al Republicii Moldova
Eduard HARUNJEN

ANUNŢ
cu privire la desfăşurarea concursului de
suplinire a funcţiei publice vacante din cadrul
Procuraturii raionului Leova
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
Leova anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de specialist pe o perioadă determinată.
1. Concursul se v-a desfăşura în incinta Procuraturii raionului Leova pe adresa or. Leova,
str. Ştefan cel Mare, 49, tel. de contact O (263) 2-29-90,0 (263) 2-22-67.
2. Atribuţiile şi sarcinile de bază ale funcţiei vacante:
• primeşte, înregistrează corespondenţa, ţine evidenţa strictă a documentelor, transmite
spre soluţionarea lucrătorilor operativi, pregăteşte corespondenţa pentru expediere şi ţine
evidenţa a documentelor expediate;
• în comun cu specialistul principal participă la întocmirea nomenclatorului de dosare,
grupează documentele în dosarele de cancelarie, le pregăteşte şi le transmite spre
păstrare în arhivă;
• la solicitarea procurorilor este obligată să facă traducerea documentelor din limba rusă în
limba de stat şi viceversa, să participe în calitate de traducător în acţiunile procesuale,
asigurînd o traducere exactă şi completă, ce poartă răspundere personală pentru calitatea
traducerii;
• ţine evidenţa circulaţiei documentelor din procuratură, cu înscrierea datelor necesare în
registrele de cancelarie al corespondenţei şi în Sistemul Informational "Info PG";
• ordonează în ordine cronologică documentele în dosarele de cancelarie şi în dosarele de
control, coase documentele din cancelarie, păstrîndu-le în ordine cronologică;
• 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 sarcini la indicaţia Procurorului Şef.
3. La concurs se pot înscrie persoanele care întrunesc următoarele cerinţe:
Este cetăţean al Republicii Moldova, domiciliat pe teritoriul ţării, dispune de capacitate deplină
de exerciţiu, fără antecedente penale, cunoaşte limba de stat, să fie apt din punct de vedere
medical, cu studii superioare juridice sau de specialitate cu o pregătire teoretică corespunzătoare,
să posede cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet, poşta
electronică etc.,
4. Pentru participare la concurs candidatul depune personal, în termen de 20 zile de la
publicarea anunţului pe site-ul Procuraturii www.procuratura.md, în cancelaria
Procuraturii raionului Leova următoarele documente:
• formularul de participare la concurs;
• copia buletinului de identitate
• copia diplomei de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare
profesională şi /sau de specialitate;
• copia carnetului de muncă;
• certificatul medical;
• cazier judiciar;
5. Bibliografia concursului:
a) Constituţia R. Moldova;
b) Legea "cu privire la Procuratură" nr.3 din 25.02.2016;
c) Legea nr.!58-XVI din 04.07.2008 "cu privire la fincţia publică şi statutul funcţionarului
public";
d) Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind "Codul de conduită a funcţionarului public";
e) Legea nr.982-XIV din 11.05.2000 "privind accesul la informaţie"
f) Legea nr.133 din 17.06.2016 "cu privire la declararea averii şi intereselor personale".
04.05.2017
Procuror, Şef
al Procuraturii raionului Leova

Valentin ВАIDAUS

