
Controlor de stat Direcția Cercetare și Analitică 

Cerințe specifice: 

Studii – superioare de licență în domeniul juridic și/sau economic. 
Experienţă –  0- 1 ani de experienţă profesională în domeniul economic, juridic, 
concurenţei sau administraţiei publice. 
Cunoştinţe – în domeniul administraţiei publice, a legislației în domeniul 
concurenței, ajutorului de stat, posedarea cunoştinţelor de operare la calculator. 
Abilităţi – de aplicare a prevederilor legislației în domeniul concurenței, ajutorului de 
stat și publicității, analiză şi sinteză, monitorizare, control, evaluare, elaborare a 
documentelor, argumentare, aplanare a situaţiilor de conflict, comunicare eficientă, de 
aplicare a normelor de drept la probleme specifice pentru a elabora soluţii optime, 
lucru în echipă. 
Atitudini  –  spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, 
responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională 
continuă. 

 
Sarcinile de bază: 

1. Participarea în cadrul procesului de cercetare și analiză a principalelor piețe 

economice și de depistare a presupuselor practici anticoncurențiale; 

2. Participarea la efectuarea inspecțiilor și controlului privind respectarea rigorilor 

legislative în domeniul concurenței și publicității, prin analiza și cercetarea 

probelor prelevate; 

3. Participarea la efectuarea studiilor utile de piață de complexitate medie; 

4. Organizarea, participarea la acțiunile de promovare, de creștere a culturii 

concurențiale și de contracarare a practicilor anticoncurențiale; 
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