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ANUNȚ 
                                                   

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor organizează concurs în 
data de 16.10.2019 (proba scrisă), ora 10.00, iar interviul va fi susținut într-un 
termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, dată care va fi 
anunțată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și  HG nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completările ulterioare.  

 
Condiţiile care trebuie  să  fie îndeplinite de persoanele care participă la concurs, 

în conformitate cu prevederile art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
sunt următoarele: 

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie 

publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, 
de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin 
intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege 
pentru ocuparea funcţiei publice; 

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea 
funcţiei publice; 

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanității, 
contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracțiuni 
care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu 
intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepţia situaţiei 
în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea 
faptei; 

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita 
profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre 
judecătorească definitivă, în condiţiile legii; 

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul 
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 
k) nu  a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de 
legislaţia specifică.  
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 Condiţiile specifice care trebuie  fie îndeplinite de persoanele care participă la 
concurs, în conformitate cu prevederile art. 386 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, sunt următoarele: 

 
Posturile din cadrul Direcției Generale Control și Supraveghere Piață și 

Armonizare Europeană 
- Serviciul Produse și Servicii Alimentare 

 
� Comisar clasa I, grad profesional superior - 1 post  

1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
2. vechime în specialitate de minim 7 ani; 

 
� Comisar clasa I, grad profesional principal - 1 post  

 
1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
2. vechime în specialitate de minim 5 ani; 

 
- Serviciul Produse și Servicii Nealimentare 

 
� Comisar clasa I, grad profesional principal - 1 post  

 
1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
2. vechime în specialitate de minim 5 ani; 

 
� Comisar clasa I, grad profesional asistent - 2 posturi  

 
1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
2. vechime în specialitate de minim 1 an; 

 
- Serviciul Armonizare Europeană și Parteneriat 

 
� Comisar clasa I, grad profesional principal - 2 posturi  

 
1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
2. vechime în specialitate de minim 5 ani; 

 
� Comisar clasa I, grad profesional asistent - 1 post  
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1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
2. vechime în specialitate de minim 1 an; 

 
- Biroul Control Produse și Servicii Metale și Pietre Prețioase 

 
� Comisar clasa I, grad profesional superior - 1 post  

 
1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
2. vechime în specialitate de minim 7 ani; 

 
� Comisar clasa I, grad profesional principal - 1 post  
1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
2. vechime în specialitate de minim 5 ani; 
 
� Comisar clasa I, grad profesional asistent - 2 posturi  

 
1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
2. vechime în specialitate de minim 1 an; 
 

- Compartimentul Analize și Sinteze 
 

� Comisar clasa I, grad profesional principal - 1 post  
1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; 

2. vechime în specialitate de minim 5 ani; 
 

Posturile din cadrul Direcției Produse și Servicii Financiare, Bancare și 
Nebancare 

- Serviciul Produse și Servicii Financiare 
 

� Comisar clasa I, grad profesional asistent - 1 post  
 

1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; 

2. vechime în specialitate de minim 1 an; 
 

- Serviciul pentru Derularea Procedurilor privind Intermediarii de 
Credite 
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� Comisar clasa I, grad profesional principal - 2 posturi  

 
1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; 

2. vechime în specialitate de minim 5 ani; 
 
 

� Comisar clasa I, grad profesional asistent - 2 posturi  
 

1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; 
2. vechime în specialitate de minim 1 an; 

 
- Serviciul Recuperare Creanțe 

 
� Comisar clasa I, grad profesional superior - 2 posturi  
1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
2. vechime în specialitate de minim 7 ani; 

 
� Comisar clasa I, grad profesional principal - 2 posturi  

 
1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
2. vechime în specialitate de minim 5 ani; 

 
� Comisar clasa I, grad profesional asistent - 2 posturi  

 
1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; 
2. vechime în specialitate de minim 1 an; 
 

- Compartimentul Cooperare și Efectuare a Schimbului de 
Informații cu Statele Membre 
 

� Comisar clasa I, grad profesional principal - 1 post  
 
1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă; 
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2. vechime în specialitate de minim 5 ani; 
 

Posturile din cadrul Direcției Economice și Resurse Umane 
- Serviciul Financiar - Contabilitate 

 
� Comisar clasa I, grad profesional debutant - 1 post  

 
1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

 
- Compartimentul Achiziții Publice 

 
� Comisar clasa I, grad profesional superior - 1 post  

 
1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
2. vechime în specialitate de minim 7 ani; 

 
- Serviciul Resurse Umane 

� Comisar clasa I, grad profesional superior - 1 post  
 

1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
2. vechime în specialitate de minim 7 ani; 

 
� Comisar clasa I, grad profesional asistent - 1 post  

1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
2. vechime în specialitate de minim 1 an; 

 
Posturile din cadrul Serviciului Juridic 

� Consilier juridic clasa I, grad profesional principal - 1 post  
 

1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, 
în domeniul juridic; 

2. vechime în specialitate de minim 5 ani; 
 

� Consilier juridic clasa I, grad profesional asistent - 1 post  
 

1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, în domeniul juridic; 
2. vechime în specialitate de minim 1 an; 



                               Nesecret                          
Operator de date cu caracter personal nr. 31753       
 

 

Cabinet Președinte 
Bd. Aviatorilor nr. 72, Cod Poștal 011865, Sector 1, București 

Tel. +4 021 3121275 , Fax: +4 021 3143462, E-mail cabinet@anpc.ro, www. anpc.gov.ro          6 

 

 
- Compartiment Audit Public Intern 

� Auditor clasa I, grad profesional superior - 1 post  
1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, 

în domeniul economic sau juridic; 
2. vechime în specialitate de minim 7 ani; 

 
- Compartiment Corp Control 

� Comisar clasa I, grad profesional superior - 1 post  
 

1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
2. vechime în specialitate de minim 7 ani; 

 
 Actele care alcătuiesc dosarul de concurs sunt : 

a) formularul de înscriere;   
b) curriculum vitae, modelul comun european;   
c) copia actului de identitate;   
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă 

efectuarea unor specializări şi perfecţionări;   
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator 

pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în 
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;   

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu 
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al 
candidatului;   

g) cazierul judiciar;   
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa 

calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.   
 
  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii 
Publice.   

Copiile de pe actele menționate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de 
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către 
secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la lit. c), care se 
poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail resurseumane@anpc.ro. 
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Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin publicare pe pagina 
de internet a instituției, precum şi la sediu. 

Bibliografiile necesare sunt afişate alăturat. 
Atribuțiile principale specifice prevăzute în fișa postului sunt: 
 
� Funcții publice din cadrul  Direcției Generale Control și 

Supraveghere Piață și Armonizare Europeană – Serviciul Produse și 
Servicii Alimentare  

- Urmăreste acţiunile de control pe piaţă în vederea asigurării de produse şi servicii 
din domeniu  sigure ( centralizare date, elaborare rapoarte etc) ; 

- Primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, 
potrivit competenţelor, sesizările persoanelor fizice privind încălcarea drepturilor 
consumatorilor, în situaţii deosebite, care depăşesc competenţa personalului din 
cadrul Comisariatelor teritoriale. 

- Analizează cauzele care conduc la abateri sistematice de la legislaţia privind 
protecţia consumatorilor şi propune măsuri de rezolvare şi prevenire a acestora 
în domeniul de activitate. 

- Participă la acţiuni de control numai pe baza Ordinului emis de Preşedintele 
Autorităţii, pentru verificarea modului de respectare a dispoziţiilor legale privind 
protecţia consumatorilor,referitoare la conformitatea produselor şi serviciilor din 
domeniul de activitate, precum şi la apărarea drepturilor legitime şi a intereselor 
economice ale acestora, prin efectuarea de controale pe piaţă la producători, 
importatori, distribuitori, vânzători şi în unităţile vamale, având acces la locurile 
unde se produc, se depozitează ori se comercializează, precum şi la documentele 
referitoare la acestea. 

- Se deplasează în teritoriu la solicitarea preşedintelui A.N.P.C. 
- Participă în teritoriu la acţiuni comune de control. 
- Verifică modul de soluţionare a petiţiilor. 
- Verifică la nivelul C.R.P.C. modul de respectare a Procedurilor elaborate de 

A.N.P.C.. 
- Primeşte informaţiile prin Sistemul Rapid de Alertă şi coordonează, în acest sens, 

activitatea de control în cadrul A.N.P.C. şi raportează concluziile controalelor 
desfăşurate şi măsurile dispuse instituţiei coordonatoare. 

 
� Funcții publice din cadrul  Direcției Generale Control și 

Supraveghere Piață și Armonizare Europeană – Serviciul Produse și 
Servicii Nealimentare  
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- Urmăreste acţiunile de control pe piaţă în vederea asigurării de produse şi servicii 
din domeniu sigure ( centralizare date, elaborare rapoarte etc) ; 

- Primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, 
potrivit competenţelor, sesizările persoanelor fizice privind încălcarea drepturilor 
consumatorilor, în situaţii deosebite, care depăşesc competenţa personalului din 
cadrul comisariatelor teritoriale. 

- Analizează cauzele care conduc la abateri sistematice de la legislaţia privind 
protecţia consumatorilor şi propune măsuri de rezolvare şi prevenire a acestora 
în domeniul de activitate. 

- Participă la acţiuni de control numai pe baza Ordinului emis de Preşedintele 
Autorităţii,pentru verificarea modului de respectare a dispoziţiilor legale privind 
protecţia consumatorilor,referitoare la conformitatea produselor şi serviciilor din 
domeniul de activitate, precum şi la apărarea drepturilor legitime şi a intereselor 
economice ale acestora, prin efectuarea de controale pe piaţă la producători, 
importatori, distribuitori, vânzători şi în unităţile vamale, având acces la locurile 
unde se produc, se depozitează ori se comercializează, precum şi la documentele 
referitoare la acestea. 

- Propune, pe baza rezultatelor acţiunilor de control efectuate de Comisariatele 
Regionale pentru Protecţia Consumatorilor, măsuri de eliminare a deficienţelor: 
amendarea legislaţiei, crearea de noi acte normative, cooperarea cu alte instituţii 
etc, după caz. 

- Realizează supravegherea pieţei în special prin analiza riscului pentru depistarea 
produselor si serviciilor din domeniul de activitate neconforme. 

- Emite propuneri de reglementare, de modificare a actelor normative din 
domeniul său de competenţă. 

- Participă la efectuarea unor analize, potrivit competenţelor, necesare la 
elucidarea unor probleme legate de nerespectarea prevederilor legale în 
domeniul protecţiei consumatorilor, apărute  în cadrul acţiunilor de control. 

- Analizează oportunităţile, constrângerile de ordin legislativ, financiar, tehnologic 
şi social propuse de autorităţile de reglementare în domeniu, inclusiv a 
propunerilor de modificare a legislaţiei lor specifice. 

- Se deplasează în teritoriu la solicitarea preşedintelui A.N.P.C. 
- Participă în teritoriu la acţiuni comune de control. 
- Verifică modul de soluţionare a petiţiilor. 
- Verifică la nivelul C.R.P.C. modul de respectare a Procedurilor elaborate de 

A.N.P.C. 
- Analizează propunerile de notificări venite din partea Comisariatelor Regionale 

privind produsele periculoase ce pot fi notificate prin sistemul RAPEX, verifică 
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dacă a fost corect realizată analiza de risc, după caz, le validează şi le transmite 
Serviciului Armonizare Europeană şi Parteneriat pentru a fi introduse în sistem. 

- Consiliază operatorii economici la cerere, privind modul de interpretare şi 
respectare a cadrului legal din domeniul protecţiei consumatorilor. 
 
� Funcții publice din cadrul  Direcției Generale Control și 

Supraveghere Piață și Armonizare Europeană – Serviciul Armonizare 
Europeană și Parteneriat  
 

- răspunde de legatura cu asociațiile neguvernamentale de consumatori, asociațiile 
profesionale sau patronale 
- are obligatia de a acorda sprijin asociațiilor de consumatori pentru atingerea 
obiectivelor acestora; 
- analizează activitatea asociațiilor neguvernamentale de consumatori care 
colaborează cu ANPC în scopul întocmirii unor rapoarte periodice privind mișcarea 
consumatoristă din România; 
- răspunde de analiza solicitărilor trimise de asociațiile neguvernamentale de 
consumatori care doresc să obțină statutul de utilitate publică; 
- are obligatia de a participa, alaturi de compartimentele de specialitate, la lucrari 
ale organismelor din țară și străinatate 
- răspunde de actualizarea bazei de date a asociațiilor neguvernamentale de 
consumatori care au solicitat luarea în evidența ANPC și are obligația de a informa la 
cerere direcțiile/serviciile din cadrul ANPC cu privire la actualizarea acestora; 
- participa la elaborarea de lucrări pentru participarea la simpozioane, conferințe, 
sesiuni de comunicare în domeniul protecției consumatorilor si raspunde de cele 
intocmite; 
- are obligatia de a participa la elaborarea de rapoarte perioadice referitoare la 
anumite aspecte ale activității Autorității; 
- participă la întocmirea corespondenţei interne şi externe (scrisori, invitaţii, etc.) a 
instituţiei si raspunde de cele intocmite; 
- participă la activitatea de transpunere a prevederilor comunitare din domeniul 
protecției consumatorilor; 
- participa la grupurile de lucru organizate la nivelul Comisiei Europene si 
Consiliului UE pe probleme de protectia consumatorilor, cu mandat si, in acest scop, 
analizeaza documentele aferente elaborate, in special, in limba engleza; 
- participă la elaborarea şi transmiterea de documente, după caz, în colaborare cu 
alte instituţii, cu privire la poziţia României faţă de documentele elaborate de 
Comisia Europeană (Cărţi Albe, Cărţi Verzi, studii, chestionare etc.); 
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- elaboreaza mandate si le supune spre aprobare conducerii ANPC in vederea 
sustinerii acestora in procesul de negociere a unor acte normative din domeniul 
protectiei consumatorilor, in acest caz fiind necesara analiza materialelor elaborate, 
in special, in limba engleza; 
- realizează corecţiile şi implementează acţiunile corective/preventive aprobate, 
pentru care a fost numit responsabil, la termenele stabilite; 
- face propuneri privind modificarea/actualizarea procedurilor/instrucţiunilor 
specifice activităţii desfăşurate; 
- prezintă şefului ierarhic superior propuneri de îmbunătăţire a activităţii 
desfăşurate; 
- raspunde de respectarea procedurilor specifice existente în cadrul ANPC 
- prezintă şefului ierarhic superior propuneri de îmbunătăţire a activităţii 
desfăşurate; 
- raspunde de executia sarcinilor din actuala fişă a postului, precum şi altele 
conexe, în funcţie de pregătirea sa profesională, primite de la şeful ierarhic superior 
- îndeplinește alte atribuții specifice activității serviciului la solicitarea șefului 
ierarhic. 

 
� Funcții publice din cadrul Direcției Generale Control și 

Supraveghere Piață și   Armonizare Europeană – Biroul Control 
Produse și Servicii Metale și Pietre Prețioase 

 
- Întocmește documente de control la operatorii economici care 
comercializează produse din metale și pietre prețioase și/sau prestează servicii 
metale și pietre prețioase. 
- Primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în 
drept, potrivit competenţelor, sesizările persoanelor fizice privind încălcarea 
drepturilor consumatorilor. 
- Centralizează datele şi elaborează notele/rapoartele ca urmare a 
controalelor desfăşurate de Comisariatele Regionale pentru Protecţia 
Consumatorilor în domeniul său de competență. 
- Completează corect şi complet toate capitolele cuprinse în formularul de 
PVCC / PVC. 
- Întocmeste corespondența, rapoarte sau alte documente privind 
activitatea structurii din care face parte și îndeplineste operativ orice alte sarcini 
conform solicitării conducerii ANPC. 
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� Funcții publice din cadrul Direcției Generale Control și Supraveghere 
Piață și   Armonizare Europeană – Compartimentul Analize și Sinteze 
 

- Verifică şi prelucrează informaţiile transmise de Comisariatele Regionale cu 
privire la activitatea de protecţie a consumatorilor.  
- Transmite indicatorii stabiliţi prin protocolul de colaborare la Institutul 
Naţional de Statistică. 
- Întocmeşte rapoarte periodice referitoare la anumite aspecte ale activităţii 
Autorităţii privind respectarea drepturilor şi intereselor consumatorilor. 
- Elaborează şi implementează sistemul de indicatori şi de evaluare a 
activităţii desfăşurate de comisariatele regionale. 
- Transmite, numai cu aprobarea Preşedintelui, informaţii privind rezultatele 
activităţii desfăşurate de comisariatele regionale, respectiv ale testelor şi studiilor 
comparative. 
- Prezintă informări periodice la solicitarea Preşedintelui, a Vicepreşedintilor 
sau a Directorului General, referitoare la activitatea proprie, privind respectarea 
drepturilor şi intereselor consumatorilor. 
- Operează baza de date a instituției. 
- Centralizează raportările transmise săptămânal/lunar de către 
Comisariatele Regionale. 
- Întocmește rapoarte și sinteze cu privire la rezultatele activității de control 
desfășurată de Comisariatele Regionale. 
 
- Funcții publice din cadrul  Direcției Produse și Servicii Financiare, 
Bancare și Nebancare – Serviciul pentru Derularea Procedurilor Privind 
Intermediarii de Credite  
 
- Verifică informaţiile şi documentele care atestă respectarea cerinţelor 
prevăzute de OUG nr. 52/2016 de către intermediarii de credite și dezvoltatorii 
imobiliari. 
- Înregistrează intermediarii de credite și dezvoltatorii imobiliari. 
- Ține evidența intermediarilor de credite și dezvoltatorilor imobiliari. 
-  Întocmește documente de control la operatorii economici intermediari de 
credite și dezvoltatori imobiliari.  
- Întocmeşte şi redactează corespondenţă și se asigură de comunicarea 
acesteia destinatarilor. 
- Respectă prevederile legale privind întocmirea, circuitul şi păstrarea 
actelor şi documentelor. 
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- Participă la grupurile de lucru privind elaborarea proiectelor de documente 
de politici publice şi proiectelor de acte normative. 
- Pune în aplicare prevederile specifice prevăzute de O.U.G. nr. 52/2016 
precum și alte acte normative din domeniu. 
 
� Funcții publice din cadrul  Direcției Produse și Servicii Financiare, 

Bancare și Nebancare – Serviciul Recuperare Creanțe 
 

- Întocmeşte rapoarte şi informează periodic conducerea ierarhic superioară 
cu privire la activitatea desfăşurată. 
- Verifică informaţiile şi documentele care atestă respectarea cerinţelor 
prevăzute de OUG nr. 52/2016 de către entitățile de recuperare creanțe. 
- Înregistrează entitățile de recuperare creanțe. 
- Ține evidența entitățile de recuperare creanțe. 
- Întocmește documente de control la operatorii economici entități de 
recuperare creanțe  
- Întocmeşte şi redactează corespondenţă și se asigură de comunicarea 
acesteia destinatarilor. 
- Respectă prevederile legale privind întocmirea, circuitul şi păstrarea 
actelor şi documentelor. 
- Participă la grupurile de lucru privind elaborarea proiectelor de documente 
de politici publice şi proiectelor de acte normative. 
- Pune în aplicare prevederile specifice prevăzute de O.U.G. nr. 52/2016 
precum și alte acte normative din domeniu. 
 
� Funcții publice din cadrul Direcției Produse și Servicii Financiare, 

Bancare și Nebancare – Compartimentul Cooperare și Efectuare a 
Schimbului de Informații cu Statele Membre 
 

- Întocmeşte rapoarte şi informează periodic conducerea ierarhic superioară 
cu privire la activitatea desfăşurată 
- Întocmeşte şi redactează corespondenţă,  
- Exercită orice alte atribuţii stabilite sau delegate de conducerea ierarhic 
superioară 
- Respectă prevederile legale privind întocmirea, circuitul şi păstrarea 
actelor şi documentelor. 
- Participă la grupurile de lucru privind elaborarea proiectelor de documente 
de politici publice şi proiectelor de acte normative. 
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- Păstrează secretul profesional, astfel încât nicio informaţie confidenţială 
care ar putea fi primită pe parcursul desfăşurării activităţii nu poate fi divulgată 
niciunei persoane sau autorităţi, decât într-o formă rezumată sau agregată, fără 
a se aduce atingere cazurilor reglementate de dreptul penal sau de alte prevederi 
legale.  
- Acordă asistenţă autorităţilor competente ale celorlalte state membre prin 
schimbul de informaţii şi cooperarea în cadrul investigaţiilor şi al activităţilor de 
supraveghere 
- Cooperează cu autorităţile competente din alte state membre ale Uniunii 
Europene/Spaţiului Economic European ori de câte ori este necesar pentru 
îndeplinirea sarcinilor prevăzute în OUG nr. 52/2016, utilizând competenţele 
prevăzute de reglementările în vigoare. 

 
� Funcții publice din cadrul  Direcției Produse și Servicii Financiare, 

Bancare și Nebancare – Serviciul Produse și Servicii Financiare 
 

- Întocmește documente de control la operatorii economici prestatori de servicii, 
servicii financiar bancare şi nebancare, 

- Participă la elaborarea de strategii pe termen scurt, mediu şi lung în domeniul 
specific de activitate. 

- Propune și întocmește tematici de control din domeniul sau de activitate;  
- Întocmește rapoarte de sinteză la tematicile de control din domeniul sau de 

activitate; 
- Soluţionează, cerceteaza, instrumenteaza sesizările şi reclamaţiile care ii sunt 

repartizate de catre seful ierarhic superior, în termenul legal; 
- Transmite, în scris, răspunsul către petenţi cu privire la modul de instrumentare şi 

soluţionare a reclamatiilor repartizate, în termenele prevăzute de OG nr. 27/2002; 
- Transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, sesizările 

persoanelor fizice privind încălcarea drepturilor consumatorilor, care depăşesc 
competenţa personalului din cadrul Comisariatelor teritoriale; 

- Întocmeşte note de sinteză, pe baza analizării informaţiilor şi a documentelor 
transmise de Comisariatele Regionale pentru Protecţia Consumatorilor privind 
rezultatele controalelor realizate, cât şi a altor informaţii din domeniul propriu de 
activitate primite de la alte organe ale administraţiei publice; 

- Completeaza corect şi complet toate capitolele cuprinse în formularul de PVCC / 
PVC; 

- Urmăreşte acţiunile de control pe piaţă în vederea asigurării de produse  şi servicii 
financiare conforme; 
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- Centralizează datele şi elaborează notele/rapoartele ca urmare a controalelor 
desfăşurate de Comisariatele Regionale pentru Protecţia Consumatorilor în cadrul 
diferitelor programe naţionale din domeniu, pe care le transmite apoi conducerii; 

- Consiliază operatorii economici la cerere, privind modul de interpretare şi 
respectare a cadrului legal din domeniul protecţiei consumatorilor. 

 
� Funcții publice din cadrul Serviciului Juridic  

 
- Răspunde și are obligația de a depune toate diligențele în vederea apărării şi 

susţinerii interesele A.N.P.C. în faţa instanţelor de judecată de orice grad. 
- Răspunde pentru ținerea evidenţei proceselor şi litigiilor în care Autoritatea este 

parte. 
- Are obligația și răspunde pentru exercitarea căilor de atac legale împotriva 

soluţiilor instanţelor judecătoreşti şi ale altor organe jurisdicţionale. 
- Are obligația de a verifica apariţia actelor normative, aducându-le la cunoştinţa 

conducerii Autorităţii, actualizează actele normative ce suferă modificări şi 
completări, comunicând dispoziţiile abrogate expres. 

- Răspunde pentru legalitatea punctelor de vedere asupra proiectelor de contracte 
sau alte acte cu caracter juridic în legătură cu activitatea Autorităţii. 

- Răspunde pentru avizarea de contracte, redactează proiecte de contracte, 
precum şi participă la negocierea clauzelor legale contractuale. 

- Asigură asistenţă juridică comisariatelor regionale pentru protecţia 
consumatorilor, atât direct, cât şi prin coordonarea consilierilor juridici  din cadrul 
structurilor teritoriale. 

- Are obligația de analizează și participare la întocmirea proiectelor de acte 
normative şi dă forma finală proiectelor de acte normative elaborate de 
Autoritate, asigurând corelarea cu celelalte acte normative. 

- Are obligația de a semnala conducerii A.N.P.C. cazurile de aplicare neuniformă a 
legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor, de către personalul cu atribuţii 
de control, şi, când este cazul, face propuneri pentru reglementări. 

-  Are obligația de a participa la programele de perfecţionare ale funcţionarilor 
publici din cadrul administraţiei publice centrale şi locale organizate de Institutul 
Naţional de Administraţie sau de alte organizaţii. 

-  Răspunde pentru asigurarea de consultaţii şi cereri cu caracter juridic în toate 
domeniile dreptului şi redactează opinii juridice cu privire la aspecte legale ce 
privesc activitatea Autorităţii. 
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-  Răspunde pentru redactarea, avizarea şi contrasemnarea actelor juridice, atestă 
identitatea părţilor, a consimţământului, a conţinutului şi a datei actelor 
încheiate, care privesc Autoritatea. 

- Răspunde pentru elaborarea notelor de informare și comunicarea acestora 
conducerii și structurilor din cadrul instituției care trebuie să pună în executare, 
cu privire la finalizarea dosarelor aflate în instanta precum și comunicarea 
hotărârilor. 

-  Semnează, la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, documentele cu 
caracter juridic emanate de la Autoritate. 

-  Participă la elaborarea de strategii pe termen scurt, mediu şi lung în domeniul 
specific de activitate 

-  Participă la editarea publicaţilor în domeniul protecţiei consumatorilor 
-  Participă, împreună cu celelalte direcţii, la elaborarea proiectelor programelor de 

activitate trimestrială a Autoritaţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. 
-  Solicită de la direcţiile/serviciile de specialitate ale A.N.P.C., precum şi de la 

comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor şi de la Comisariatul 
Regional pentru Protecţia Consumatorilor Bucureşti Ilfov, relaţii, acte, 
documente, în vederea redactării apărărilor  sau 

- acţiunilor introduse la instanţele judecătoreşti, în dosarele în care A.N.P.C. este 
parte. 

-  În considerarea specificului muncii, are obligația executării sarcinilor de serviciu 
atât în sediul A.N.P.C. , cât şi în sediul altor autorităţi şi instituţii publice, precum 
şi la instanţele de orice grad, în scopul reprezentări intereselor A.N.P.C. 

-  Răspunde pentru asigurarea respectării legalităţii activităţii în cadrul A.N.P.C., 
prin avizarea documentelor ce implică puncte de vedere legale şi angajează 
instituţia, emanate de la direcţii, servicii, compartimente ale A.N.P.C. 

-  Răspunde pentru îndeplinirea oricăror alte atribuţii stabilite conform Legii nr. 
514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu 
completările ulterioare. 

-  Se deplasează la instituţiile publice în vederea depunerii/ridicării proiectelor de 
acte normative/susţinere acte normative. 

-  Participă în compartimentul de evaluare  şi achiziţii publice, în cazul în care este 
desemnat. 

-  Răspunde pentru corectitudinea elaborării de rapoarte şi situaţii specifice 
domeniului de activitate, solicitate de către şeful ierarhic sau conducerea 
A.N.P.C. 
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� Funcții publice din cadrul Direcției Economice și Resurse Umane – 
Serviciul Resurse Umane  
 

- Raspunde de  gestionarea legitimaţiilor de serviciu. 
- Asigură, după caz, secretariatul comisiilor de concurs/examen şi comisiilor de 

soluţionare a contestaţiilor pentru concursurile/examenele organizate în condiţiile 
legii. 

- Modifică şi actualizează bazele de date privind personalul, la nivel central şi la 
nivel de Comisariate. 

- Raspunde de legalitatea actelor privind vechimea in muncă eliberate la cerere 
sau furnizate diferitelor institutii.  

- Raspunde de actualizarea bazelor de date privind personalul, la nivel central şi la 
nivel de Comisariate. 

- Raspunde de transmiterea oricarei modificari, in relatia cu angajatii ANPC, catre 
compartimentele vizate. Ex. modificarile salariale se anunta serviciului Financiar-
Contabilitate 

- Raspunde de eliberarea de adeverinţe pentru actuali/foşti angajati ai instituţiei si 
de acuratetea datelor completate. 

- Participă la elaborarea planului anual de perfecţionare profesională pentru  
funcţionarii publici din cadrul ANPC şi a unităţilor subordonate, în vederea 
aprobarii conducătorului autoritatii, precum şi  transmiterea acestuia către ANFP 
sau, dupa caz, catre ordonatorul principal de credite. 

- Urmăreşte completarea corespunzătoare a condicilor de prezenţă şi actualizarea 
acestora în concordanţă cu fluctuaţia personalului. Anunta orice anomalie 
constatata sefului ierarhic superior. 

- Raspunde de centralizarea programarii concediilor de odihnă pentru personalul 
aparatului propriu. 

- Realizează corecţiile şi implementează acţiunile corective/preventive aprobate, 
pentru care a fost numit responsabil, la termenele stabilite; 

- Face propuneri privind modificarea/actualizarea procedurilor/instrucţiunilor 
specifice activităţii desfăşurate si a Regulamentului de Organizare si Functionare. 

� Funcția publică din cadrul Direcției Economice și Resurse Umane –  
Serviciul Financiar - Contabilitate  

- Urmarește legalitatea documentelor primite spre înregistrare răspunzând de 
corectitudinea datelor înscrise; 

- Contabilizează și înregistrează deconturile; 
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- Contabilizează și înregistrează facturile furnizorilor  
- Colaborează din punct de vedere informatic la întocmirea situațiilor financiare 

trimestriale și anuale de la unitățile subordonate,  
- Colaborează la ținerea corectă la zi a angajamentelor legale și a evidentei 

financiare și contabile. 

� Funcția publică din cadrul Direcției Economice și Resurse Umane –  
Compartimentul Achiziții Publice 

- Elaborează programul anual de achiziții publice estimativ in ultimul trimestru al 
anului pentru anul următor pe baza propunerilor de la fiecare 
Direcție/Serviciu/Compartiment, plan care devine modificabil de către cel care 
elaborează, în următoarele cazuri: 

• în urma aprobării bugetului anual de venituri și cheltuieli 
• în cazul rectificării de buget 
• atunci când apare o necesitate ce nu a fost prevăzută în planul de achiziții 
• atunci când se renunță la realizarea unei achiziții din diverse motive:lipsa 

fondurilor necesare, dispariția necesității, modificarea priorităților în 
achiziții și altele 

- Asigură, întocmește și raspunde de organizarea și desfășurarea procedurilor de 
achiziții publice conform legislației în vigoare, dupa cum urmează: 

• Publicitatea achizițiilor publice (anunțuri de intenție, de participare și de 
atribuire), 

• Inițiază lansarea procedurii de achiziții publice în SICAP, 
• Întocmirea caietului de sarcini, 
• Întocmirea documentațiilor de atribuire și a acelor descriptive, prezentarea 

ofertelor și lămurirea unor neclarități legate de acestea, 
• Întocmirea notei estimative a acontractului și a notei justificative cu privire 

la procedurile de achiziție publică, 
• Întocmirea rapoartelor pentru constituirea comisiilor de evaluare în 

vederea atribuirii contractelor de achiziție publică, 
• Întocmirea rapoartelor de adjudecare sau anulare a procedurilor de 

achiziție publică, 
• Întocmirea referatelor de necesitate pentru aprobarea procedurilor de 

achiziție publică 
• Întocmirea referatelor pentru numirea comisiilor de evaluare pentru 

atribuirea contractelor de achiziții publice, 
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- Asigură desfășurarea propriu zisă a procedurilor de achiziție publică de atribuirea 
contractelor de furnizare de produse, servicii și lucrări: 

• Întocmirea proceselor verbale la deschiderea ofertelor, 
• Analizarea ofertelor depuse, 
• Primirea și rezolvarea contestațiilor, 
• Întocmirea rezoluțiilor la contestațiile depuse, 
• Participarea la încheierea contractelor de achiziție publică, 
• Urmărirea respectării contractelor de achiziții publice din punct de vedere 

al respectării valorilor și termenelor, confirmarea realității, regularității și 
legalității plăților aferente contractelor facându-se de compartimentele 
care au propus și solicitat achiziția publică respectivă. 

-  Ține evidența contractelor ce au ca obiect achizițiile publice de bunuri, servicii 
sau activități 
-  Urmărește executarea contractelor de achiziții și informează șefii ierarhici 
superiori ori de câte ori apar încălcări ale clauzelor contractuale. 

�  Funcția publică din cadrul Compartimentului Audit Publi Intern 

- Răspunde pentru elaborarea proiectului planului multianual de audit public 
intern, pe o perioadă de 3 ani şi pe baza acestuia, proiectul planului anual de 
audit public intern; 

- Răspunde pentru elaborarea normelor metodologice privind exercitarea auditului 
public specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea; 

- Răspunde pentru elaborarea raportului anual al activităţii de audit public intern, îl 
transmite Ministerului Economiei şi Curţii de Conturi a României în termenul legal 
stabilit; 

- Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de 
management financiar şi control ale A.N.P.C. sunt transparente şi sunt conforme 
cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; 

- Efectuează misiuni de consiliere formalizate, cu caracter informal sau pentru 
situaţii excepţionale în conformitate cu legislaţia în domeniu; 

- Desfăşoară misiunile de audit intern cuprinse în planul de audit intern în baza 
ordinului de serviciu emis de catre  coordonatorul compartimentului de audit 
intern;  

- Desfăşoară audituri ad-hoc, respectiv misiuni de audit intern cu caracter 
excepţional, necuprinse în planul anual de audit public intern, în baza ordinului 
de serviciu emis de catre coordonatorul/şeful compartimentului de audit public 
intern;  
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- Raspunde de analizarea sistemelor de control intern/managerial ale structurilor 
auditate, identifică slăbiciunile acestora, precum şi riscurile asociate unor astfel 
de sisteme, programe/măsuri/proiecte sau operaţiuni; 

- Participă la acţiuni iniţiate şi organizate de conducerea A.N.P.C. pe linia instruirii 
profesionale şi a respectării codului de conduită etică a auditorului intern; 

- Duce la îndeplinire măsurile şi recomandările de natură metodologică şi de 
specialitate elaborate de Serviciul de Audit Public Intern din cadrul Ministerului 
Economiei sau UCAAPI; 

- Efectuează misiuni de audit intern la structura centrală şi la structurile ANPC 
organizate la nivel teritorial (regional şi judeţean); 

- Inaintează propuneri cu privire la planul anual de pregătire profesională; 
- Semnalează incompatibilităţi procedurale din cadrul structurilor auditate şi 

elaborează propuneri în vederea revizuirii acestora; 
- Raportează periodic Președintelui A.N.P.C. asupra constatărilor, concluziilor şi 

recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit; 
- Respectă şi aplică prevederile Legii privind Auditul Public Intern, Normele privind 

exercitarea activităţii de Audit Public Intern, precum şi Codul de etică al 
auditorului; 

- Răspunde, în principal, de realizarea misiunilor de audit intern privind activitatea 
A.N.P.C. în privinţa derulării fondurilor alocate din bugetul naţional; 

- Răspunde de calitatea Programelor de audit şi a listelor de obiective pentru 
misiunile de audit repartizate; 

- Întocmeste documentele de audit intern prevăzute în metodologia de audit intern 
în vigoare; 

- Răspunde de calitatea şi conţinutul documentelor de audit pe care le întocmeşte 
pe parcursul unei misiuni de audit intern ; 

- Răspunde de conţinutul problemelor prezentate, de justeţea şi eficienţa 
recomandărilor şi acţiunilor pe care le formulează ; 

- Răspunde şi asigură protecţia documentelor puse la dispoziţie de către structurile 
auditate în timpul misiunilor de audit intern ; 

- Are obligaţia respectării prevederilor Codului privind conduita etică a auditorului 
intern, precum şi a perfecţionării continue a cunostinţelor profesionale;    

- Respectă şi aplică legislaţia şi normele de audit intern; 
- Verifică aplicarea actelor normative naţionale cu caracter financiar şi non-

financiar; 
- Întocmeşte proiecte de rapoarte de audit intern şi solicită punctul de vedere al 

structurii auditate; 
- Întocmeşte Rapoartele finale de audit în urma analizării punctelor de vedere ale 
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structurii auditate; 
- Face recomandări pentru corectarea slăbiciunilor aferente sistemelor de 

management şi control intern identificate în cadrul misiunilor de audit intern şi 
pentru diminuarea riscurilor, dupa caz; 

- Face recomandări în vederea cresterii eficienţei şi eficacităţii sistemelor de control 
intern ale structurilor implicate în activitatea ANPC; 

- În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat, 
în termen de 3 zile, coordonatorului compartimentului de audit intern în vederea 
raportării conducătorului entităţii şi structurii de control intern abilitate ; 

- Participă la întocmirea şi actualizarea de: norme metodologice, proceduri interne, 
raportări periodice de activitate, rapoarte informative, răspunsuri la adrese ale 
altor structuri sau instituţii; 

� Funcția publică din cadrul Compartimentului Corp Control 

- Planifică, organizează şi execută controale la structurile subordonate  ANPC, 
potrivit dispoziţiilor legale; 

- Pune în aplicare Planul anual de control astfel încât să se asigure următoarele: 
• riscurile activităţilor controlate sunt corect identificate si gestionate; 
• informaţia financiară, managerială şi operaţională este corectă, credibilă şi 

furnizată la timp; 
• acţiunile angajaţilor sunt în concordanţă cu politicile, standardele, 

procedurile, legislaţia şi reglementările în vigoare;   
• bugetele, planurile şi obiectivele sunt realizate; 

• legislaţia şi reglementările care au impact asupra institutiei sunt cunoscute 

- Elaborează metodologii şi proceduri pentru îmbunătăţirea sistemelor de măsurare 
a performanţei manageriale şi dezvoltarea sistemului de control managerial; 

- Participă la misiuni de urmărire a implementării recomandărilor efectuate pentru 
a evalua actiunile post control ale conducerii şi pentru a se asigura că schimbările 
implementate au răspuns în mod corespunzător constatărilor. 

- Coordonează, monitorizează şi îndrumă metodologic activităţile de dezvoltare a 
sistemului de control managerial intern; 

- Raspunde de protecţia documentelor referitoare la misiunea de control 
desfăşurata în cadrul institutiei şi nu poate divulga nici un fel de acte, fapte sau 
situaţii pe care le-a constatat în cursul ori în legatură cu îndeplinirea misiunilor 
interne; 
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- Înştiinţează organul de urmărire penală sau, după caz, organul de constatare a 
săvârşirii infracţiunilor abilitat de lege, cu privire la orice date din care rezultă 
indicii că s-a efectuat o operaţiune sau un act ilicit ce poate atrage răspunderea 
penală; 

- Răspunde contravenţional, patrimonial sau penal pentru daunele produse 
societăţii comerciale prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte 
de gestiune imprudenta, abuziva sau neglijenta in sfera sa de activitate; 

- Îi sunt interzise orice activităţi în beneficiul unor societăţi comerciale/ regii 
autonome ce se află în relaţii cu ANPC; 

- Verifică petiţiile cetăţenilor, precum şi rapoartele şi memoriile personalului 
Autorității, repartizate spre soluţionare; 

- Efectuează cercetările prealabile ale faptelor ce constituie abateri disciplinare, 
săvârşite de personalul din structurile Autorității; 

- Propune declanşarea demersurilor necesare pentru tragerea la răspundere 
disciplinară a personalului Autorității pentru faptele ce constituie abateri 
disciplinare, prevăzute de legislaţia în vigoare, constatate în urma activităţilor de 
control, precum şi a verificărilor efectuate în legătură cu sesizările la adresa 
personalului; 

- Soluţionează contestaţiile înaintate Corpului de Control, potrivit reglementărilor în 
vigoare; 

- Efectuează, după caz, cercetarea administrativă în vederea stabilirii răspunderii 
materiale a personalului pentru prejudiciile cauzate Autorității, în cazurile 
constatate nemijlocit, sau cele repartizate spre soluţionare; 

- Monitorizează stadiul implementării măsurilor dispuse/aprobate de către 
conducerea Autorității în urma desfăşurării controalelor şi verificărilor la 
structurile subordonate; 

- Completează şi actualizează baza proprie de documentare, referitoare la 
activităţile desfăşurate, monitorizează măsurile dispuse şi activităţile de control 
managerial intern din structurile subordonate; 

- Iniţiază sau participă la realizarea unor studii şi analize privind cauzele 
disfuncţiilor şi deficienţelor constatate în activitatea structurilor şi personalului 
evaluate, în scopul îmbunătăţirii activităţii acestora; 

- Formulează propuneri de elaborare, modificare sau completare a actelor 
normative, potrivit competenţei. 
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Depunerea dosarelor de concurs şi completarea formularului de înscriere se va 
face în perioada 16.09.2019 - 07.10.2019, la Direcţia Economică şi Resurse Umane – 
Serviciul Resurse Umane, tel/fax 021.316.74.84, e-mail resurseumane@anpc.ro, 
persoană de contact – Vrăjitoru Emilia – Șef Serviciu, în Bucureşti, B-dul Aviatorilor nr. 
72, etaj 1, sector 1, de luni până joi între orele 8.30 – 15.30, iar vineri între orele 8.30 – 
13.00. 

 
Menţionăm faptul că anunţul de concurs va apare pe site-ul Agenției Naționale a 

Funcționarilor Publici, pe site-ul  Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor şi 
la sediul A.N.P.C., în data de 16.09.2019. 
 
 

 
     


