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20 ianuarie 2020
O R D I N  nr. 12

mun. Orhei

”Cu privire la anunţarea concursului privind ocuparea 
funcţiilor publice vacante din cadrul Judecătoriei Orhei. ”

In scopul implementării optime a Legii cu privire la organizarea judecătorească nr.514 din 
06.07.1995 cu modificările ulterioare, Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului 
public nr. 158-XVI din 04.07.2008, Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 cu privire la 
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04 .07. 2008,

O R D O N :

1. Se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante din cadrul Judecătoriei Orhei (sediul 
Central).
2. Se anunţă termenul de depunere a actelor pentru ocuparea funcţiei vacante din cadrul 
Judecătoriei Orhei, până la data de 10 februarie 2020 inclusiv, după cum urmează:
> Judecătoria Orhei, sediul central:

Ocuparea funcţiei publice vacante de grefier pentru perioadă nedeterminată -  1 
unitate;

Ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior secţia evidenţă şi 
documentare procesuală-1 unitate.
3. Solicitanţii vor depune cererile de participare la concurs, la care vor anexa următoarele acte:

• Formularul de participare
• curriculum vitae
• buletinul de identitate (copie)
• diploma (copie)
• cazierul juridic/ declaraţie pe propria răspundere
• 2 foto pe 30 x 40
4. Solicitanţii vor depune suplimentar declaraţia de verificare, conform anexei nr. 1 şi 

chestionarul completat, conform anexei nr.2 la Legea nr.271-XVl din 18.12.2008 
privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice.

5. Cererile se prezintă la Judecătoria Orhei (sediul Central) în termenul stabilit.
6. Pentru informaţii suplimentare puteţi apela comisia de concurs din cadrul Judecătoriei Orhei.
7. Se publică anunţul pe pagina web şi panoul informativ al instanţei de judecată.
8. Serviciul resurse umane al Judecătoriei Orhei (sediul Central) v-a pregăti anunţul pentru 

plasarea pe pagina web şi panoul informativ al instanţei de judecată.
7. Şef serviciul tehnologii informaţionale, Alexandru Mener v-a publica anunţul pe pagina web 

şi panoul informativ al instanţei de judecată.

Preşedintele Judecătoriei Orhei

Pentru cunoştinţă: A.Mener 
N.Cvasnîi

Veronica CUPCEA
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