
Consultant superior Direcția Asistență a Plenului (redactor) 

Cerințe specifice: 

Studii -  studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniu; 
 
Experienţă profesională: minimum 01 ani de experienţă profesională în domeniul de 
redactare. 
 
Cunoştinţe: referitoare la legislaţia naţională în vigoare, a legislației în domeniul 
concurenței, cunoaşterea limbii ruse (scris și vorbit), cunoașterea unei limbi de 
circulaţie internaţională (nivel B1), posedarea cunoştinţelor de operare la PC. 
 
Abilităţi: posedă abilităţi de aplicare a prevederilor legislației în domeniul 
concurenței, analiză şi sinteză, 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. 
  
 Atitudini: diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă 
la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, receptivitate la idei 
noi, obiectivitate, loialitate, tendinţă spre dezvoltarea profesională continuă, lucru în 
echipă etc. 

Sarcinile de bază: 

1. Implementează politici unice tehnico-legislative, structurale și lingvistice la 

definitivarea proiectelor de acte normative adoptate de Plenul Consiliului 

Concurenței; 

2. Asigură respectarea normelor de tehnică legislativă, a principiilor unice 

structural lingvistice în procesul de redactare a proiectelor de acte normative, 

menite să asigure sistematizarea, uniformizarea și concordanța legislației, 

precum și conținutul și forma juridică adecvată a actului normativ; 

3. Verifică respectarea stilului actelor normative (limbaj juridic adecvat, fraze 

corecte, concise și fără echivocuri, termeni adecvați, terminologie constantă și 

uniformă etc.); 

4. Asigură conformitatea textului tradus al actului legislativ în limba rusă cu textul 

adoptat în limba de stat; 



5. Acordă asistență funcționarilor din cadrul Consiliului Concurenței, în vederea 

îmbunătățirii actelor normative, administrative, documentelor de politici ale 

Consiliului Concurenței. 
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