Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei, anunţă concurs pentru ocuparea
funcţiei publice vacante de specialist, specialist principal
(jurişti, economişti)
Sarcinile de bază:
 asigură examinarea legislaţia în vigoare privind protecţia concurenţei prin prisma respectării
acesteia de către agenţii economici ;
 participă la implementarea politicii Agenţiei în domeniul protecţiei concurenţei;
Condiţiile de participare la concurs:
Condiţii de bază  Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 Posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice
 certificat medical privind starea sănătăţii.
Cerinţe specifice –
Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente în domeniu juridic şi economic
Experienţă profesională: minimum 1 ani în domenii relevante ().
Cunoştinţe: în domeniul administraţiei publice. Cunoaşterea limbilor de stat şi ruse la nivel
avansat (scris/citit/vorbit).
Cunoaşterea limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza, spaniola, germana) la nivel
intermediar (citit/scris/vorbit) este un avantaj.
Posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet, Content
Manager.
Abilităţi: de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză,
elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, aplanare a situaţiilor de conflict, comunicare
eficientă, de aplicare a normelor de drept la probleme specifice pentru a elabora soluţii optime.
Atitudini/Comportamente: spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină,
responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
Persoanele interesate pot depune personal/ prin poştă/ prin e-mail Dosarul de concurs:
 formularul de participare1;
 copia buletinului de identitate;
 copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare
profesională şi/sau specializare;
 copia carnetului de muncă2;
 cazier judiciar3
Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – 01. 08. 2011
Telefon –27-34-43
e-mail – paladi_igor@yahoo.com
Adresa poştală - 2001, Chişinău, Ştefan cel Mare şi Sfînt, 73, etajul. 3, bir 306
1

Formularul de participare poate fi găsit pe pagina web: www.anpc.md la rubrica „Funcţii vacante”.
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale
pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-amil, această
prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
3
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să
completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la
care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
2

