
Șef Direcția Politici, Protocol și Relații Externe 

Cerințe specifice: 

Studii - superioare de licență sau echivalente în următoarele domenii: filologie, 
sociologie, jurnalism, relații internaționale, comunicare sau echivalente. 
Experienţă profesională –4 ani în domeniul relaţiilor internaţionale, administrării 
publice, comunicării. 
Cunoştinţe – legislaţia privind serviciul public, legislaţia privind transparența în 
procesul decizional, legislația în domeniul de activitate, managementul proiectelor, 
ceremonial și protocol, drept internațional,  limba engleză (fluent). 
Abilităţi – Abilități de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, 
evaluare, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare 
discursuri, comunicare eficientă, lucru în echipă, aplanarea situaţiilor de conflict, arta 
negocierii, abilități de utilizare a computerului (Word, Excel, Power Point, Internet). 
Atitudini – iniţiativă, perseverenţă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, 
rezistență la stres, responsabilitate, integritate, tendinţă spre dezvoltare profesională 
continuă. 

 
Sarcinile de bază: 

1. Planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și raportarea activității 
direcției; 

2. Cooperarea cu structurile și organizațiile internaționale, precum și cu 
autoritățile similare din alte state, coordonarea procesului de încheiere a 
acordurilor de colaborare cu autoritățile respective ale statelor străine și cu 
organizațiile internaționale. 

3. Asigurarea accesării și implementării proiectelor de asistență externă pe 
domeniul de competență al Consiliului Concurenței; 

4. Elaborarea, planificarea, coordonarea și evaluarea documentelor de politici 
interne, naționale și internaționale pe aspecte de competență ale autorității; 

5. Gestionarea și asigurarea unei imagini instituționale demne de importanța și 
rolul pe care îl exercită; 

6. Promovarea, fortificarea și asigurarea transparenței activității Consiliului 
Concurenței prin gestionarea și asigurarea procesului de informare promptă, 
oportună, corectă și echidistantă despre deciziile adoptate și proiectele lansate; 
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