PROCURATURA REPUBLICII
MOLDOVA
Procuratura unităţii teritoriale
autonome Găgăuzia (Gagauz Yeri)
3805, mun.Comrat, str. Comsomoliscaea 24a
tel.: (298) 2-25-61; fax: (298) 2-50-73

e-mail: proc-ga@procuratura.md

ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ
МОЛДОВА

MOLDOVA RESPUBLİKASININ
PROKURATURASI

Прокуратура автономного территориального
образования Гагаузия (Гагауз Ери)
3805, мун.Комрат, ул. Комсомольская 24а
тел.: (298) 2-25-61; факс: (298) 2-50-73

e-mail: proc-ga@procuratura.md

Gagauziyanın (Gagauz Eri)

Avtonom Bölgesinin prokuraturası
3805, kas. Komrat, Komsomoliskaya sok.,24а
tel.: (298) 2-25-61; fax: (298) 2-50-73

e-mail: proc-ga@procuratura.md

ANUNȚ
Procuratura UTA Găgăuzia organizează concurs pentru suplinirea funcţiei temporar vacante de
specialist principal al procuraturii UTA Găgăuzia, oficiul Comrat.
Specialistul principal este responsabil de:
•
organizarea lucrului cancelariei conform Instrucţiunii nr. 321/9, din 29.12.2004 privind
ţinerea lucrărilor de secretariat şi arhivă în procuraturile teritoriale şi specializate;
•
primirea, repartizarea, înregistrarea
şi
transmiterea
corespondenţei
conform
destinaţiei;
•
evidenţa, completarea oportună şi calitativă a registrelor prevăzute de Instrucţiunea susindicată;
•
întocmirea nomenclatorul dosarelor de cancelarie şi dosarele în supraveghere;
•
inventarierea materialelor, documentelor de păstrare permanentă;
•
finisarea actelor pentru transfer în arhivă;
•
îndeplinirea şi altui volum de lucru la indicaţia procurorului şef.
Candidatul la funcţia nominalizată urmează să îndeplinească următoarele
conditii 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 bună 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.
Pentru participare la concurs candidatul depune personal în procuratura UTA Găgăuzia
următoarele documente:
formularul de participare la concurs;
copia buletinului de identitate (şi în original);
copia diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare
profesională şi/sau de specializare (şi în original);
certificatul medical;
cazierul judiciar.
Documentele se depun în încinta procuraturii UTA Găgăuzia, amplasată pe adresa or.Comrat, str.
Comsomoliscaia, 24a, în termen de la 26.10.2016 pînă la 16.11.2016, telefon de contact (298) 22561.
Procuror-șef
al UTA Găgăuzia
/semnat/
RUSLAN CARAIVAN

