
Șef adjunct Direcția Concentrări Economice 
Cerințe specifice: 

Studii - superioare în economie sau drept. 
Experienţă profesională – experienţă minimă de muncă în domeniu (economie, 
drept, concurență sau administrație publică) – 4 ani. 
Cunoştinţe – acte legislative şi normative în domeniul concurenţei, legităţi şi 
fenomene macroeconomice, cunoştinţe aferente gestiunii corporative, cunoaşterea 
obligatorie a limbii de stat şi rusă, cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională 
(nivel B2), abilităţi în elaborarea şi examinarea documentelor puse în sarcina 
Direcţiei, cunoştinţe de operare PC. 
Abilităţi – de aplicare a prevederilor legislației în domeniul concurenței, de 
planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare, analiză și sinteză, 
elaborare a documentelor, argumentare, aplanare a situațiilor de conflict, comunicare 
eficientă, de aplicare a normelor de drept la probleme specifice pentru a elabora 
soluții optime. 
Atitudini – imparţialitate, corectitudine, punctualitate, receptivitate la idei noi, spirit 
de inițiativă, diplomație, flexibilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă. 

 
Sarcinile de bază: 

1. Suport șefului la planificarea, organizarea, coordonarea şi monitorizarea 
activității direcției, precum și realizarea sarcinilor respective în lipsa șefului; 

 
2. Participarea la elaborarea proiectelor de concept, acte legislative, normative, 

instrucțiuni, metode, cu privire la concentrările economice şi a studiilor de 
piaţă; 

 
3. Organizarea și participarea la acțiuni de promovare a concurenței.; 

 
4. Evaluarea operaţiunilor de concentrare economică notificată la Consiliul 

Consiliului; 
 

5. Organizarea şi participarea în procesul de investigare a cazurilor de încălcare a 
legislaţiei concurenţiale , în partea ce ţine de nenotificarea operaţiunilor de 
concentrare economică; 

 
6. Coordonarea, organizarea și participarea la inspecții și la control privind 

verificarea respectării de către întreprinderi a prevederilor legislației în 
domeniul concurenței și publicității. 
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