
Controlor superior de stat Direcția Anticartel  
Cerințe specifice: 

Studii – superioare de licență în drept și/sau economie. 
Experienţă – 1 ani experiență profesională în domeniu economic, juridic, concurenței. 
Cunoştinţe – acte legislative şi normative în special cele ce reglementează protecţia 
concurenţei, cunoaşterea obligatorie a limbii de stat şi rusă, abilităţi în elaborarea şi 
examinarea documentelor puse în sarcina Direcţiei, cunoştinţe de operare PC (MS Office, 
Internet). 
Abilităţi – de analiza și sinteza informațiilor complexe a fenomenelor, de soluționare a 
problemelor de complexitate medie, expunere verbală și scrisă în mod coerent și citeț a 
propunerilor concluziilor, de argumentare a concluziilor, capacitate de elaborare și examinare 
a documentelor/actelor puse în sarcina sa, comunicare eficientă, aplicarea corectă a normelor 
de drept, lucru în echipă, mobilizare etc. 
Atitudini  –  responsabilitate, imparţialitate, corectitudine, integritate, perseverență, 
creativitate, punctualitate, respect față de colaboratorii instituției și alte persoane, diplomație, 
responsabilitate, rezistență la efort și stres, receptivitate la idei noi, tendinţă spre dezvoltare 
profesională continuă. 
Sarcinile de bază: 

1. Examinarea preliminară a plângerilor, petițiilor, interpelărilor, sesizărilor de 

complexitate înaltă. 

2. Investigarea cazurilor de complexitate înaltă și depistarea presupuselor acțiuni 

anticoncurențiale. 

3. Efectuarea inspecției și participarea la controlul privind respectarea rigorilor 

legislative în domeniul concurenței și publicității. 

4. Monitorizarea executării actelor adoptate de către Plenul Concurenței. 

5. Organizarea, participarea la acțiunile de promovare, creștere a culturii concurențiale și 

de contracarare a practicilor anticoncurențiale. 
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