
                              

 

                  APROBAT, 
                                                                                                    

                                                        COMISAR ŞEF 
                                                                                   Cătălin Flavius POPA    
 
 
 

 
 

            BIBLIOGRAFIE 
Pentru concursul organizat în data de 16.10.2019 (proba scrisă) pentru 

ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de 
 
� comisar clasa I, grad profesional principal- Biroul Economic și Resurse 

Umane – 1 post 

 
1. H.G. nr.700/2012 privind organizarea si funcţionarea Autorităţii Naţionale 

pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare, 
2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
3. Constituția României, 
4. Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 

demnitaţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii 144/2007 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte 
normative, 

5. H.G. nr. 553/2009 privind stabilirea unor masuri cu privire la evidenţa 
funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici, 

6. H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea 
profesională a funcţionarilor publici, 

7. Ordin nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
angajarea, lichidarea, ordonantarea şi plata cheltuielilor institutiilor publice, 
precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi 
legale, 

8. Lege cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri 
publice nr. 153/2017, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

 
 

            BIBLIOGRAFIE 
Pentru concursul organizat în data de 16.10.2019 (proba scrisă) pentru 

ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de  
� comisar clasa I, grad profesional asistent- Serviciul de control și 

supraveghere piață – 3 posturi 
� comisar clasa I, grad profesional debutant- Serviciul de control și 

supraveghere piață – 3 posturi 
� comisar clasa I, grad profesional asistent- Biroul de control și 

supraveghere piață servicii bancare – 3 posturi 
� comisar clasa I, grad profesional debutant- Biroul de control și 

supraveghere piață servicii bancare – 1 post 
� comisar clasa I, grad profesional debutant- Biroul de control și 

supraveghere piață produse nealimentare – 1 post 
� comisar clasa I, grad profesional asistent- Biroul de control și 

supraveghere piață produse alimentare – 1 post 
� comisar clasa I, grad profesional debutant- Biroul de control și 

supraveghere piață produse alimentare – 2 posturi 
� comisar clasa I, grad profesional asistent- Biroul de control și 

supraveghere piață prestări servicii alimentație publică – 2 posturi 
� comisar clasa I, grad profesional asistent- CJPC ILFOV- Biroul de control 

și supraveghere piață – 3 posturi 
 

1. H.G. nr.700/2012 privind organizarea si funcţionarea Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare, 

2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
3. Constituția României, 
4. O.G.nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicata(r2) cu 

modificările si completările  ulterioare, 
5. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată si 

modificată prin Legea nr.180/2002, cu modificările si completările ulterioare, 
6. O.G. nr.27/2002  privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor 

aprobată prin Legea nr.233/2002, 
7. Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale 

comercianţilor in relaţia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu 
legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările si 
completările ulterioare, 

8. Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între 
comercianţi şi consumatori, republicara (r2), cu modificările si completarile 
ulterioare; 

9. O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, 
republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare,  
 
 
 
 



 
 
 

BIBLIOGRAFIE 
Pentru concursul organizat în data de 16.10.2019 (proba scrisă) pentru 

ocuparea următoarelor funcții publice de execuţie vacante de : 
 

� consilier juridic clasa I, grad profesional principal- Compartiment juridic 
– 1 post 

� consilier juridic clasa I, grad profesional asistent- Compartiment juridic – 
2 posturi 

� consilier juridic clasa I, grad profesional debutant- Compartiment juridic 
–1post 

 
 

1. H.G. nr.700/2012 privind organizarea si funcţionarea Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare, 

2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
3. Constituția României, 
4. Legea 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 
5. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
6. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările 

ulterioare; 
7. Noul Cod de procedură civilă al României, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
8. Noul Cod Civil al României, cu modificările ulterioare; 
9. Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
10. Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 

juridic, cu completările ulterioare; 
11. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de 

soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
12. Lege nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor 

în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană 
privind protecţia consumatorilor; 

13. Hotărâre nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a 
comisiilor de disciplină; 

14. Lege nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei; 

15. Lege nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 
 

 

 


