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ANUNȚ 
                                                   

 
Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea București-

Ilfov organizează concurs, în data de 16.10.2019 (proba scrisă), ora 10.00 și interviul va fi 
susținut în termen de 5 zile de la data probei scrise, pentru ocuparea unor funcţii publice de 
execuţie vacante din cadrul instituției. 

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; 
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. 

 
 
 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: 
 

1.Pentru  funcția de consilier juridic clasa I, grad profesional principal- Compartiment 
juridic – 1 post 



� studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul 
juridic  

� Vechime în specialitate de minimum 5 ani 
 
2.Pentru  funcția de consilier juridic clasa I, grad profesional asistent- Compartiment 
juridic – 2 posturi 

� studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul 
juridic  

� Vechime în specialitate de minimum 1 an 
 

3.Pentru  funcția de consilier juridic clasa I, grad profesional debutant- Compartiment 
juridic –1post 

� studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul 
juridic  

 
4.Pentru  funcția de comisar clasa I, grad profesional principal- Biroul Economic și 
Resurse Umane – 1 post 

� studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  
� Vechime în specialitate de minimum 5 ani 

 
5.Pentru  funcția de comisar clasa I, grad profesional asistent- Serviciul de control și 
supraveghere piață – 3 posturi 

� studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  
� Vechime în specialitate de minimum 1 an 

 
6.Pentru  funcția de comisar clasa I, grad profesional debutant- Serviciul de control și 
supraveghere piață – 3 posturi 

� studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  
 

7.Pentru  funcția de comisar clasa I, grad profesional asistent- Biroul de control și 
supraveghere piață servicii bancare – 3 posturi 

� studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  
� Vechime în specialitate de minimum 1 an 

 
8.Pentru  funcția de comisar clasa I, grad profesional debutant- Biroul de control și 
supraveghere piață servicii bancare – 1 post 

� studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  
 

9.Pentru  funcția de comisar clasa I, grad profesional debutant- Biroul de control și 
supraveghere piață produse nealimentare – 1 post 

� studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  
 

10.Pentru  funcția de comisar clasa I, grad profesional asistent- Biroul de control și 
supraveghere piață produse alimentare – 1 post 

� studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  
� Vechime în specialitate de minimum 1 an 

 
11.Pentru  funcția de comisar clasa I, grad profesional debutant- Biroul de control și 
supraveghere piață produse alimentare – 2 posturi 

� studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  
 



12.Pentru  funcția de comisar clasa I, grad profesional asistent- Biroul de control și 
supraveghere piață prestări servicii alimentație publică – 2 posturi 

� studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  
� Vechime în specialitate de minimum 1 an 

 
13.Pentru  funcția de comisar clasa I, grad profesional asistent- CJPC ILFOV- Biroul de 
control și supraveghere piață – 3 posturi 

� studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  
� Vechime în specialitate de minimum 1 an 

 
 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.bucurestiilfov@anpc.ro. 

 
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 specifice principale prevăzute în fișa postului sunt: 
 
1.Pentru  funcția de consilier juridic clasa I, grad profesional principal- Compartiment 
juridic – 1 post 

� Apără şi susţine interesele C.R.P.C.R.Bucuresti-Ilfov în faţa instanţelor de judecată de orice 
grad. 

� Ţine evidenţa proceselor şi litigiilor în care C.R.P.C.R.Bucuresti-Ilfov este parte. 
� Exercită căile de atac legale împotriva soluţiilor instanţelor judecătoreşti şi ale altor organe 

jurisdicţionale. 
� Urmăreşte apariţia actelor normative, aducându-le la cunoştinţa conducerii si personalului 

C.R.P.C.R.Bucuresti-Ilfov -  actualizează actele normative ce suferă modificări şi completări, 
comunicând dispoziţiile abrogate expres. 

� Emite puncte de vedere asupra proiectelor de contracte sau alte acte cu caracter juridic în 
legătură cu activitatea C.R.P.C.R.Bucuresti-Ilfov 

�  Avizează contractele incheiate de C.R.P.C.R.Bucuresti-Ilfov şi participă la negocierea 
clauzelor legale contractuale. 



� Asigură asistenţă juridică personalului C.R.P.C.R.Bucuresti-Ilfov 
� Semnalează conducerii C.R.P.C.R.Bucuresti-Ilfov 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. 

�  Participă la programele de perfecţionare ale funcţionarilor publici din cadrul administraţiei 
publice centrale şi locale organizate de Institutul Naţional de Administraţie sau de alte 
organizaţii. 

�  Redactează, avizează şi contrasemnează acte juridice, atestă identitatea părţilor, a 
consimţământului, a conţinutului şi a datei actelor încheiate, care privesc 
C.R.P.C.R.Bucuresti-Ilfov 

� Semnează, la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, documentele cu caracter juridic 
emanate de C.R.P.C.R.Bucuresti-Ilfov. 

�  Solicită de la birourile/serviciile de specialitate ale C.R.P.C.R.Bucuresti-Ilfov relaţii, acte, 
documente, în vederea redactării apărărilor  sau acţiunilor introduse la instanţele 
judecătoreşti, în dosarele în care C.R.P.C.R.Bucuresti-Ilfov este parte. 

�  În considerarea specificului muncii, execută obligaţiile de serviciu atât în sediul 
C.R.P.C.R.Bucuresti-Ilfov, cât şi în sediul altor autorităţi şi instituţii publice, precum şi la 
instanţele de orice grad, în scopul reprezentări intereselor C.R.P.C.R.Bucuresti-Ilfov. 

�  Asigură respectarea legalităţii activităţii în cadrul C.R.P.C.R.Bucuresti-Ilfov, prin avizarea 
documentelor ce implică puncte de vedere legale  

 
 
2.Pentru  funcția de consilier juridic clasa I, grad profesional asistent- Compartiment 
juridic – 2 posturi 

� Apără şi susţine interesele C.R.P.C.R.Bucuresti-Ilfov în faţa instanţelor de judecată de orice 
grad. 

� Ţine evidenţa proceselor şi litigiilor în care C.R.P.C.R.Bucuresti-Ilfov este parte. 
� Exercită căile de atac legale împotriva soluţiilor instanţelor judecătoreşti şi ale altor organe 

jurisdicţionale. 
� Urmăreşte apariţia actelor normative, aducându-le la cunoştinţa conducerii si personalului 

C.R.P.C.R.Bucuresti-Ilfov -  actualizează actele normative ce suferă modificări şi completări, 
comunicând dispoziţiile abrogate expres. 

� Emite puncte de vedere asupra proiectelor de contracte sau alte acte cu caracter juridic în 
legătură cu activitatea C.R.P.C.R.Bucuresti-Ilfov 

�  Avizează contractele incheiate de C.R.P.C.R.Bucuresti-Ilfov şi participă la negocierea 
clauzelor legale contractuale. 

� Asigură asistenţă juridică personalului C.R.P.C.R.Bucuresti-Ilfov 
� Semnalează conducerii C.R.P.C.R.Bucuresti-Ilfov 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. 

�  Participă la programele de perfecţionare ale funcţionarilor publici din cadrul administraţiei 
publice centrale şi locale organizate de Institutul Naţional de Administraţie sau de alte 
organizaţii. 

�  Redactează, avizează şi contrasemnează acte juridice, atestă identitatea părţilor, a 
consimţământului, a conţinutului şi a datei actelor încheiate, care privesc 
C.R.P.C.R.Bucuresti-Ilfov 

� Semnează, la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, documentele cu caracter juridic 
emanate de C.R.P.C.R.Bucuresti-Ilfov. 

� Solicită de la birourile/serviciile de specialitate ale C.R.P.C.R.Bucuresti-Ilfov relaţii, acte, 
documente, în vederea redactării apărărilor  sau acţiunilor introduse la instanţele 
judecătoreşti, în dosarele în care C.R.P.C.R.Bucuresti-Ilfov este parte. 



�  În considerarea specificului muncii, execută obligaţiile de serviciu atât în sediul 
C.R.P.C.R.Bucuresti-Ilfov, cât şi în sediul altor autorităţi şi instituţii publice, precum şi la 
instanţele de orice grad, în scopul reprezentări intereselor C.R.P.C.R.Bucuresti-Ilfov. 

�  Asigură respectarea legalităţii activităţii în cadrul C.R.P.C.R.Bucuresti-Ilfov, prin avizarea 
documentelor ce implică puncte de vedere legale  

 
 

3.Pentru  funcția de consilier juridic clasa I, grad profesional debutant- Compartiment 
juridic –1post 

� studiu individual în vederea însuşirii legislaţiei specifice în domeniul protecţiei 
consumatorilor – cel putin 2 ore/zi 

�  Ţine evidenţa proceselor şi litigiilor în care C.R.P.C.R.Bucuresti-Ilfov este parte. 
� Urmăreşte apariţia actelor normative, aducându-le la cunoştinţa conducerii si personalului 

C.R.P.C.R.Bucuresti-Ilfov -  actualizează actele normative ce suferă modificări şi completări, 
comunicând dispoziţiile abrogate expres. 

� redactarea rapoartelor zilnice privind activitatea biroului din care face parte 
� redactarea intîmpinărilor către instanța de judecată 

 
 
4.Pentru  funcția de comisar clasa I, grad profesional principal- Biroul Economic și 
Resurse Umane – 1 post 

� Intocmirea, actualizarea, rectificarea, pastrarea si evidenta dosarelor profesionale ale 
functionarilor publici; 

� Întocmirea, pastrarea si evidenta Dosarelor de concurs/examen;  
� Asigura secretariatul  Comisiilor de concurs/examen 
� Evidenta cererilor de concediu de odihna si intocmirea  pontajelor lunare 
� Evidenta contractelor incheiate 
� Evidenta parcului auto, a asigurarilor obligatorii si facultative 
�  Centralizarea necesarului de furnituri, tipizate si alte bunuri materiale 
�  Achizitionarea de furnituri de birou, materiale igienico-sanitare, BCF-uri si alte bunuri si 

servicii pe baza propunerilor de la compartimente 
� Evidenta consumului de carburanti pe baza foilor de parcurs,urmareste modul de decontare 

a bonurilor de benzina eliberate si  incadrarea in consumurile specifice  
� Efectueaza achizitiile de bunuri si servicii prin programul electronic S.I.C.A.P. 
� Asigură şi răspunde de arhivarea documentelor din cadrul compartimentului, în conformitate 

cu reglementările în vigoare, participa la lucrarile comisiei de selectionare a unitatilor 
arhivistice 

 
 
5.Pentru  funcția de comisar clasa I, grad profesional asistent- Serviciul de control și 
supraveghere piață – 3 posturi 

� Intocmeste rapoarte de sinteza la tematicile de control primite de la ANPC, 
� Participa in comisii mixte de control cu celelalte organe de control la actiuni complexe 

organizate la nivelul regiunii Bucureşti –Ilfov, 
� În exercitarea atribuţiilor de serviciu se vor avea în vedere următoarele: 

o acoperirea întregului teritoriu, 
o aplicarea cu fermitate a legislaţiei privind protecţia consumatorilor, conform 

procedurilor şi metodologiei elaborate de ANPC sau a instituţiilor competente, prin 
constatarea contravenţiilor, aplicarea amenzilor, sesizarea, după caz, a organelor de 
urmărire penală şi luarea măsurilor de limitare a consecinţelor deficienţelor; 



� Ţinerea unei evidenţe clare şi precise a sarcinilor primite şi a modului de rezolvare a acestora 
la termenele stabilite, raportând şefului ierarhic modul de îndeplinire sau motivele de 
neîndeplinire a sarcinilor la termenele stabilite; 

� Soluţionează, cercetează, instrumentează sesizările şi reclamaţiile care ii sunt repartizate în 
termenul legal; 

� Răspunde de calitatea controalelor efectuate şi a documentelor de control încheiate în 
conformitate cu legislaţia privind protecţia consumatorilor şi a instrucţiunilor privind 
utilizarea şi completarea documentelor de control emise de ANPC; 

� Completarea corectă şi completă a tuturor capitolelor cuprinse în formularul de 
PVCC;PVC,PVP; 

 
6.Pentru  funcția de comisar clasa I, grad profesional debutant- Serviciul de control și 
supraveghere piață – 3 posturi 

� studiu individual în vederea însuşirii legislaţiei specifice în domeniul protecţiei 
consumatorilor – cel putin 2 ore/zi 

� înregistrarea reclamaţiilor pe platforma digitală integrată  
� preluarea reclamaţiilor acestora şi înregistrarea lor, conform repartizării făcute de Comisarul 

şef, această activitate desfăşurându-se la punctul de primiri reclamatii al instituţiei, 
� participarea la acţiuni de control împreună cu comisarii cu atribuţii de control din cadrul 

comisariatului 
� Intocmirea rapoartelor zilnice privind activitatea biroului din care face parte 
� redirecţionarea reclamaţiilor ce nu intră în competenţa instituţiei noastre către autorităţile 

competente 
� clasarea reclamaţiilor ce nu întrunesc condiţiile pentru a fi instrumentate 
� redactarea răspunsurilor către petenţi 

 
 
7.Pentru  funcția de comisar clasa I, grad profesional asistent- Biroul de control și 
supraveghere piață servicii bancare – 3 posturi 

� Intocmeste rapoarte de sinteza la tematicile de control primite de la ANPC în domeniul de 
activitate repartizat, respectiv servicii bancare; 

� Participa în comisii mixte de control cu celelalte organe de control la actiuni complexe 
organizate la nivelul regiunii Bucureşti –Ilfov.  

� În exercitarea atribuţiilor de serviciu se vor avea în vedere următoarele: 
o acoperirea întregului teritoriu, 
o aplicarea cu fermitate a legislaţiei privind protecţia consumatorului în domeniul de 

activitate repartizat, conform procedurilor şi metodologiei elaborate de ANPC sau a 
instituţiilor competente, prin constatarea contravenţiilor, aplicarea amenzilor, sesizarea, 
după caz, a organelor de urmărire penală şi luarea măsurilor de limitare a 
consecinţelor deficienţelor; 

� Prezentarea de propuneri în scopul îmbunătăţirii procedurilor şi metodologiilor specifice 
domeniului de activitate repartizat, precum şi modul de lucru în Comisariat; 

� Ţine evidenţa clara şi precisa a sarcinilor primite şi a modului de rezolvare a acestora la 
termenele stabilite, raportând şefului ierarhic modul de îndeplinire sau motivele de 
neîndeplinire a sarcinilor la termenele stabilite; 

� Soluţionează, cerceteaza, instrumenteaza sesizările şi reclamaţiile care ii sunt repartizate in 
termenul legal; 

� Răspunde de calitatea controalelor efectuate şi a documentelor de control încheiate în 
conformitate cu legislaţia privind protecţia consumatorilor şi a instrucţiunilor privind 
utilizarea şi completarea documentelor de control emise de ANPC; 

� Completarea corectă şi completă a tuturor capitolelor cuprinse în formularul de 
PVCC;PVC,PVP; 



8.Pentru  funcția de comisar clasa I, grad profesional debutant- Biroul de control și 
supraveghere piață servicii bancare – 1 post 

� studiu individual în vederea însuşirii legislaţiei specifice în domeniul protecţiei 
consumatorilor – cel putin 2 ore/zi 

� înregistrarea reclamaţiilor pe platforma digitală integrată  
� preluarea reclamaţiilor acestora şi înregistrarea lor, conform repartizării făcute de Comisarul 

şef, această activitate desfăşurându-se la punctul de primiri reclamatii al instituţiei, 
� participarea la acţiuni de control împreună cu comisarii cu atribuţii de control din cadrul 

comisariatului 
� Intocmirea rapoartelor zilnice privind activitatea biroului din care face parte 
� redirecţionarea reclamaţiilor ce nu intră în competenţa instituţiei noastre către autorităţile 

competente 
� clasarea reclamaţiilor ce nu întrunesc condiţiile pentru a fi instrumentate 
� redactarea răspunsurilor către petenţi 
 

9.Pentru  funcția de comisar clasa I, grad profesional debutant- Biroul de control și 
supraveghere piață produse nealimentare – 1 post 

� studiu individual în vederea însuşirii legislaţiei specifice în domeniul protecţiei 
consumatorilor – cel putin 2 ore/zi 

� înregistrarea reclamaţiilor pe platforma digitală integrată  
� preluarea reclamaţiilor acestora şi înregistrarea lor, conform repartizării făcute de Comisarul 

şef, această activitate desfăşurându-se la punctul de primiri reclamatii al instituţiei, 
� participarea la acţiuni de control împreună cu comisarii cu atribuţii de control din cadrul 

comisariatului 
� Intocmirea rapoartelor zilnice privind activitatea biroului din care face parte 
� redirecţionarea reclamaţiilor ce nu intră în competenţa instituţiei noastre către autorităţile 

competente 
� clasarea reclamaţiilor ce nu întrunesc condiţiile pentru a fi instrumentate 
� redactarea răspunsurilor către petenţi 

 
 
10.Pentru  funcția de comisar clasa I, grad profesional asistent- Biroul de control și 
supraveghere piață produse alimentare – 1 post 

� Intocmeste rapoarte de sinteza la tematicile de control primite de la ANPC în domeniul de 
activitate repartizat, respectiv produse alimentare; 

� Participa în comisii mixte de control cu celelalte organe de control la actiuni complexe 
organizate la nivelul regiunii Bucureşti –Ilfov.  

� În exercitarea atribuţiilor de serviciu se vor avea în vedere următoarele: 
o acoperirea întregului teritoriu, 
o aplicarea cu fermitate a legislaţiei privind protecţia consumatorului în domeniul de 

activitate repartizat, conform procedurilor şi metodologiei elaborate de ANPC sau a 
instituţiilor competente, prin constatarea contravenţiilor, aplicarea amenzilor, sesizarea, 
după caz, a organelor de urmărire penală şi luarea măsurilor de limitare a 
consecinţelor deficienţelor; 

� Prezentarea de propuneri în scopul îmbunătăţirii procedurilor şi metodologiilor specifice 
domeniului de activitate repartizat, precum şi modul de lucru în Comisariat; 

� Ţine evidenţa clara şi precisa a sarcinilor primite şi a modului de rezolvare a acestora la 
termenele stabilite, raportând şefului ierarhic modul de îndeplinire sau motivele de 
neîndeplinire a sarcinilor la termenele stabilite; 

� Soluţionează, cerceteaza, instrumenteaza sesizările şi reclamaţiile care ii sunt repartizate in 
termenul legal; 



� Răspunde de calitatea controalelor efectuate şi a documentelor de control încheiate în 
conformitate cu legislaţia privind protecţia consumatorilor şi a instrucţiunilor privind 
utilizarea şi completarea documentelor de control emise de ANPC; 

� Completarea corectă şi completă a tuturor capitolelor cuprinse în formularul de 
PVCC;PVC,PVP; 

 
11.Pentru  funcția de comisar clasa I, grad profesional debutant- Biroul de control și 
supraveghere piață produse alimentare – 2 posturi 

� studiu individual în vederea însuşirii legislaţiei specifice în domeniul protecţiei 
consumatorilor – cel putin 2 ore/zi 

� înregistrarea reclamaţiilor pe platforma digitală integrată  
� preluarea reclamaţiilor acestora şi înregistrarea lor, conform repartizării făcute de Comisarul 

şef, această activitate desfăşurându-se la punctul de primiri reclamatii al instituţiei, 
� participarea la acţiuni de control împreună cu comisarii cu atribuţii de control din cadrul 

comisariatului 
� Intocmirea rapoartelor zilnice privind activitatea biroului din care face parte 
� redirecţionarea reclamaţiilor ce nu intră în competenţa instituţiei noastre către autorităţile 

competente 
� clasarea reclamaţiilor ce nu întrunesc condiţiile pentru a fi instrumentate 
� redactarea răspunsurilor către petenţi 

 
 
12.Pentru  funcția de comisar clasa I, grad profesional asistent- Biroul de control și 
supraveghere piață prestări servicii alimentație publică – 2 posturi 

� Intocmeste rapoarte de sinteza la tematicile de control primite de la ANPC în domeniul de 
activitate repartizat, respectiv prestări servicii alimentație publică; 

� Participa în comisii mixte de control cu celelalte organe de control la actiuni complexe 
organizate la nivelul regiunii Bucureşti –Ilfov.  

� În exercitarea atribuţiilor de serviciu se vor avea în vedere următoarele: 
o acoperirea întregului teritoriu, 
o aplicarea cu fermitate a legislaţiei privind protecţia consumatorului în domeniul de 

activitate repartizat, conform procedurilor şi metodologiei elaborate de ANPC sau a 
instituţiilor competente, prin constatarea contravenţiilor, aplicarea amenzilor, sesizarea, 
după caz, a organelor de urmărire penală şi luarea măsurilor de limitare a 
consecinţelor deficienţelor; 

� Prezentarea de propuneri în scopul îmbunătăţirii procedurilor şi metodologiilor specifice 
domeniului de activitate repartizat, precum şi modul de lucru în Comisariat; 

� Ţine evidenţa clara şi precisa a sarcinilor primite şi a modului de rezolvare a acestora la 
termenele stabilite, raportând şefului ierarhic modul de îndeplinire sau motivele de 
neîndeplinire a sarcinilor la termenele stabilite; 

� Soluţionează, cerceteaza, instrumenteaza sesizările şi reclamaţiile care ii sunt repartizate in 
termenul legal; 

� Răspunde de calitatea controalelor efectuate şi a documentelor de control încheiate în 
conformitate cu legislaţia privind protecţia consumatorilor şi a instrucţiunilor privind 
utilizarea şi completarea documentelor de control emise de ANPC; 

� Completarea corectă şi completă a tuturor capitolelor cuprinse în formularul de 
PVCC;PVC,PVP; 

 
 
13.Pentru  funcția de comisar clasa I, grad profesional asistent- CJPC ILFOV- Biroul de 
control și supraveghere piață – 3 posturi 

� Intocmeste rapoarte de sinteza la tematicile de control primite de la ANPC, 



� Participa in comisii mixte de control cu celelalte organe de control la actiuni complexe 
organizate la nivelul regiunii Bucureşti –Ilfov, 

� În exercitarea atribuţiilor de serviciu se vor avea în vedere următoarele: 
o acoperirea întregului teritoriu, inclusiv mediul rural, 
o aplicarea cu fermitate a legislaţiei privind protecţia consumatorilor, conform 

procedurilor şi metodologiei elaborate de ANPC sau a instituţiilor competente, prin 
constatarea contravenţiilor, aplicarea amenzilor, sesizarea, după caz, a organelor de 
urmărire penală şi luarea măsurilor de limitare a consecinţelor deficienţelor; 

� Ţinerea unei evidenţe clare şi precise a sarcinilor primite şi a modului de rezolvare a acestora 
la termenele stabilite, raportând şefului ierarhic modul de îndeplinire sau motivele de 
neîndeplinire a sarcinilor la termenele stabilite; 

� Soluţionează, cercetează, instrumentează sesizările şi reclamaţiile care ii sunt repartizate în 
termenul legal; 

� Răspunde de calitatea controalelor efectuate şi a documentelor de control încheiate în 
conformitate cu legislaţia privind protecţia consumatorilor şi a instrucţiunilor privind 
utilizarea şi completarea documentelor de control emise de ANPC; 

� Completarea corectă şi completă a tuturor capitolelor cuprinse în formularul de 
PVCC;PVC,PVP; 

 
Depunerea dosarelor de concurs şi completarea formularului de înscriere se va face în 

perioada 16.09 – 07.10.2019, la Biroul Economic și Resurse Umane din strada Transilvaniei nr 
2, sector 1, Bucuresti 

Persoana de contact -Romanescu Viviana Lidia 
Funcția -comisar I asistent 
Tel/ fax 0722182188 / 0213106380 
Adresa de e-mail :resurseumane.bucurestiilfov@anpc.ro, de luni până joi între orele 8.00 

– 16.30, iar vineri între orele 8.00 – 14.00. 
 
Menţionăm că anunţul de concurs a apărut pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor 

Publici, pe site-ul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor şi la sediul CRPC 
Regiunea București -Ilfov în data de 16.09.2019. 

 
COMISAR ȘEF  

 
Cătălin Flavius POPA 

 
 
 
Afisat astăzi, 16.09.2019 
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