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                               Nesecret 
 
Operator de date cu caracter personal nr. 31753 

 
ANUNŢ 

 
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor organizează concurs în data de 23.09.2019, 

ora 10.00 (proba scrisă) și 25.09.2019 (interviul) pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii 
contractuale vacante, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr . 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, după cum urmează: 
 
 

� Consilier I A – 1 post – Compartimentul Achiziții Publice – Direcția Economică și Resurse 
Umane 
� Consilier I A – 2 posturi – Compartimentul Corp Control – A.N.P.C. 
� Consilier I A – 2 posturi – Unitatea de Implementare a Proiectelor  – A.N.P.C. 
� Consilier I A – 1 post – Compartimentul Control Intern Managerial  – A.N.P.C. 
� Consilier I A – 1 post – Compartimentul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal  – 
A.N.P.C. 
� Consilier I A – 1 post – Compartimentul Logistică  – Direcția Metale Prețioase 
� Consilier gr. I A (și cu atribu ții de gestionar) – 2 posturi – Compartiment Facturare, 
Gestionare - Direcția Metale Prețioase 
� Consilier juridic I A – 1 post – Compartimentul Autorizare -  Direcția Metale Prețioase 
� Consilier I A – 1 post – Serviciul Marcare și Expertizare – Locația București - Direcția 
Metale Prețioase 
� Consilier I A – 1 post – Serviciul Marcare și Expertizare – Locația Constanța - Direcția 
Metale Prețioase 
� Consilier I A – 1 post – Serviciul Marcare și Expertizare – Locația Bacău - Direcția Metale 
Prețioase 
� Consilier juridic I A – 2 posturi – Serviciul de Soluționare Alternativă a Litigiilor -  
Direcția de Soluționare Alternativă a Litigiilor  
� Consilier I A – 18 posturi – Serviciul de Soluționare Alternativă a Litigiilor – D.S.A.L.  
� Consilier I A – 3 posturi – Centrul European al Consumatorilor - ANPC 
� Consilier I A – 1 post – Compartiment Managementul Calității - Direcția DGL LAREX  
� Consilier juridic I A – 1 post – Serviciul Insolvență (aparat central) -  Direcția de 
Insolvență a Persoanelor Fizice 
� Consilier I A – 2 posturi – Serviciul Insolvență (aparat central) -  Direcția de Insolvență a 
Persoanelor Fizice 
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� Consilier I A – 3 posturi – Locația București -  Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice 
� Consilier I A – 1 post – Locația Ilfov -  Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice 
� Consilier I A – 1 post – Locația Iași -  Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice 
� Consilier I A – 1 post – Locația Neamț -  Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice 
� Consilier I A – 1 post – Locația Suceava -  Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice 
� Consilier I A – 1 post – Locația Vaslui -  Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice 
� Consilier I A – 1 post – Locația Timi ș -  Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice 
� Consilier I A – 1 post – Locația Hunedoara -  Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice 
� Consilier I A – 1 post – Locația Cluj -  Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice 
� Consilier I A – 1 post – Locația Bistri ța - Năsăud -  Direcția de Insolvență a Persoanelor 
Fizice 
� Consilier I A – 1 post – Locația Brașov -  Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice 
� Consilier I A – 1 post – Locația Harghita-  Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice 
� Consilier I A – 1 post – Locația Mureș -  Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice 
� Consilier I A – 1 post – Locația Alba -  Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice 
� Consilier I A – 2 posturi – Locația Buzău -  Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice 
� Consilier I A – 1 post – Locația Tulcea -  Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice 
� Consilier I A – 1 post – Locația Ilfov -  Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice 
� Consilier I A – 1 post – Locația Prahova -  Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice 
� Consilier I A – 1 post – Locația Ialomița -  Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice 
� Consilier I A – 1 post – Locația Giurgiu -  Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice 
� Consilier I A – 1 post – Locația Mehedinți -  Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice 

 
Condiţiile specifice obligatorii/prevăzute în fişa postului sunt următoarele: 

-  Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul juridic sau economic (doar pentru cele 
18 posturi din cadrul Serviciului de Soluționare Alternativă a Litigiilor – D.S.A.L.); 
- Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale: minimum 3 ani; 

 
Condiţiile specifice obligatorii/prevăzute în fişa postului pentru Consilier IA  Compartimentului 
Managementul Calității - Direcția DGL LAREX  sunt următoarele: 

- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ingineriei managementului calității 

- Experientă solidă și cunostințe în managementul calitatii (sisteme & procese) 
- Experiență în implementarea unui sistem de calitate  
- Experiență în implementarea de proceduri  

 
� Consilier II – 2 posturi – Secretariat tehnic – Direcția de Soluționare Alternativă a 

Litigiilor  
� Consilier II – 1 post – Serviciul Administrativ – Direcția Economică și Resurse Umane 

 
Condiţiile specifice obligatorii/prevăzute în fişa postului sunt următoarele: 

- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

- Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale: minimum 6 luni; 
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� Referent gr. I A – 1 post – Direcția Metale Prețioase – Serviciul Marcare și Expertizare – 
Locația București 

� Referent gr. I A – 1 post – Serviciul Insolvență (aparat central) -  Direcția de Insolvență a 
Persoanelor Fizice 

Condiţiile specifice obligatorii/prevăzute în fişa postului sunt următoarele: 
- Studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă 
- Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale: minimum 3 ani; 
-  
� Referent tr I A (cu atribu ții de gestionar) – 1 post – Direcția Economică și Resurse Umane 

– Serviciul Administrativ  
� Referent tr I A – 1 post – Serviciul Marcare și Expertizare – Locația București - Direcția 

Metale Prețioase 
� Referent tr IA – 1 post – Birou Suport Tehnic Laboratoare - Direcția DGL LAREX  
� Referent tr I A – 1 post – Locația Argeș -  Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice 
� Referent tr I A – 1 post – Locația Dolj -  Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice 

Condiţiile specifice obligatorii/prevăzute în fişa postului sunt următoarele: 
- Studii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat 
- Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale: minimum 3 ani; 
� Muncitor calificat I (Instalator) – 1 post – Birou Suport Tehnic Laboratoare - Direcția 

DGL LAREX  
� Muncitor calificat I (tehnician chimist/laborant) –  1 post - A.N.P.C. - Direcția Generală 

Laboratoare LAREX – Laborator Produse Agroalimentare – locația Galați 
� Muncitor calificat I (tehnician chimist/laborant)) – 1 post - A.N.P.C. - Direcția Generală 

Laboratoare LAREX – Laborator Produse Agroalimentare – locația Arad 
� Muncitor calificat I (tehnician chimist/laborant) –  1 post - A.N.P.C. - Direcția Generală 

Laboratoare LAREX – Laborator Produse Agroalimentare – locația Sibiu 
� Muncitor calificat I (tehnician chimist/laborant) –  1 post - A.N.P.C. - Direcția Generală 

Laboratoare LAREX – Laborator Produse Agroalimentare – locația Focșani 
 

Condiţiile specifice obligatorii/prevăzute în fişa postului sunt următoarele: 
- Studii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat 
- Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale: minimum 3 ani; 

 
� Șofer tr I – 1 post – Serviciul Administrativ – Direcția Economică și Resurse Umane 

 
Condiţiile specifice obligatorii/prevăzute în fişa postului sunt următoarele: 

- Studii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat 
- Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale: minimum 3 ani; 
- Posesor carnet de conducere categoria B 
 
� Șef laborator gr II - 1 post – A.N.P.C. - Direcția Generală Laboratoare LAREX – Laborator 

pentru Analiza Calității Vinurilor, B ăuturilor Alcoolice și Răcoritoare 
 

Condiţiile specifice obligatorii/prevăzute în fişa postului sunt următoarele: 
- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 

absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea chimie, inginerie chimică; 
- Cunoştinţe temeinice referitoare la validarea metodelor de încercare 
- Cunoştinţe avansate de utilizare a programelor de procesare texte tip MS WORD  si calcul tip MS 

excel 
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- Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale: minimum 3 ani; 
- Certificat de degustător expert autorizat  
 
� Expert gr I A – 3 posturi - A.N.P.C. - Direcția Generală Laboratoare LAREX – Laborator 

Microbiologie și Biocide 
� Expert gr I A – 3 posturi - A.N.P.C. - Direcția Generală Laboratoare LAREX – Laborator 

Produse Agroalimentare – locația București  
� Expert gr I A – 1 post - A.N.P.C. - Direcția Generală Laboratoare LAREX – Laborator 

Produse Agroalimentare – locația Baia - Mare 
� Expert gr I A – 1 post - A.N.P.C. - Direcția Generală Laboratoare LAREX – Laborator 

Produse Agroalimentare – locația Arad 
� Expert gr I A – 1 post - A.N.P.C. - Direcția Generală Laboratoare LAREX – Laborator 

Produse Agroalimentare – locația Sibiu 
� Expert gr I A – 1 post - A.N.P.C. - Direcția Generală Laboratoare LAREX – Laborator 

Produse Agroalimentare – locația Focșani 
� Expert gr I A – 4 posturi - A.N.P.C. - Direcția Generală Laboratoare LAREX – Laborator 

Instrumental  
� Expert gr I A – 4 posturi - A.N.P.C. - Direcția Generală Laboratoare LAREX – Laborator 

Textile și Jucării  
� Expert gr I A – 2 posturi - A.N.P.C. - Direcția Generală Laboratoare LAREX – Laborator 

Produse Petroliere 
� Expert gr I A – 3 posturi - A.N.P.C. - Direcția Generală Laboratoare LAREX – Laborator 

pentru Analiza Calității Vinurilor, B ăuturilor Alcoolice și Răcoritoare 
 
Condiţiile specifice obligatorii/prevăzute în fişa postului sunt următoarele: 

- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în următoarele domenii: 
• Laborator Microbiologie și Biocide  -  biologie, biochimie; 
• Laborator Instrumental  - chimie, inginerie chimică, industrie alimentară; 
• Laborator Produse Agroalimentare - chimie, inginerie chimică; industrie alimentară; 
• Laborator Textile și Jucării  - chimie, inginerie chimică; industrie textilă și pielărie; 
• Laborator Produse Petroliere - chimie, inginerie chimică; industrie petrolieră; 
• Laborator pentru Analiza Calit ății Vinurilor, B ăuturilor Alcoolice și Răcoritoare – chimie, 

inginerie chimică 
 

- Cunoştinţe temeinice referitoare la validarea metodelor de încercare 
- Experinţa în a lucra în cadrul unui sistem de management al calităţii constituie un avantaj 
- Cunoştinţe avansate de utilizare a programelor de procesare texte tip MS WORD  si calcul tip MS 

excel 
- Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale: minimum 3 ani; 

 
Condiţiile de participare la concurs sunt cele prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 
286/2011, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții: 
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului 
Economic European și domiciliul în România; 
b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exercițiu; 
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e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței 
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului 
scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte 
de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 
 
Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează: 

1. selecţia dosarelor de înscriere; 
2. proba scrisă; 
3. interviul. 

 
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. 
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru, menţionat mai sus, pentru înscrierea la concurs candidații vor 

prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: 
 
1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; 
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, 
precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de 
autoritatea sau instituţia publică; 
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 
specialitatea studiilor, în copie; 
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcția pentru care candidează; 
6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 
7. curriculum vitae. 
 

Copiile documentelor solicitate, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, 
care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea 
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în 
cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu 
originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 

Dosarele de înscriere se depun în perioada 26.08.2019 – 06.09.2019, la sediul Autorității Naționale 
pentru Protecția Consumatorilor din B-dul Aviatorilor nr. 72, sector 1, Bucureşti, etaj 1, Serviciul 
Resurse Umane, tel. 021.316.74.84. 

Proba scrisă va avea loc în data de 23.09.2019, ora 10.00, la sediul Autorității Naționale pentru 
Protecția Consumatorilor din B-dul Aviatorilor nr. 72, sector 1, Bucureşti. 
 
BIBLIOGRAFII  
 

- pentru posturile din cadrul Direcției Metale Prețioase (altele decât cele cu atribuții de 
gestionar) 
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1. Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare; 
2. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  
3. Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor,  republicatã 2,  cu modificările şi 
completările ulterioare; 
4. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
5. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
6. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora 
şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
7. Ordinul nr. 207/2018 privind aprobarea modelelor mărcilor de stat ce urmează să fie aplicate pe obiecte şi 
pe bijuterii din metale preţioase de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor   
8. Ordin nr. 206/24.04.2018 privind procedura de stabilire și înregistrare a mărcilor de responsabilitate  la 
Autoritatea Națională pentru Protectia Consumatorilor, pentru operatorii economici naționali 
9. Ordinul nr. 209/2018 privind stabilirea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei 
metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate. 
 
  -      pentru posturile din cadrul Direcției de Soluționare Alternativă a Litigiilor 
 
1. Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 

Protecţia Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare; 
2. Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor,  republicatã, cu modificările și 

completările ulterioare; 
3. Legea 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 
4. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările ulterioare; 
5. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 
6. Ordonanţa nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi; 
7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 
8. Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
9. Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
10. Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii 

şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

- pentru posturile din cadrul Direcției de Insolvență a Persoanelor Fizice 
 

1. Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor,  republicatã, cu modificările și 
completările ulterioare; 

3. Legea 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 
4. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările ulterioare; 
5. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 
6. Codul de procedură civilă; 
7. Codul Civil ; 
8. Codul Penal; 
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9. Codul de procedură penală; 
10. Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
11. Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările 

ulterioare; 
12. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile 

publice;  
13. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 
14. Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
15. Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
16. Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii 

şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

17. Hotărârea nr. 11/2016 privind constituirea comisiilor de insolvenţă la nivel central şi teritorial prevăzute 
de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice   

18. Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice   
19. Hotărârea nr. 419/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 

privind procedura insolvenţei persoanelor fizice. 
 

  -     pentru posturile din cadrul Compartimentului Achizi ții Publice 
 

1. Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  
3. Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor,  republicatã 2,  cu modificările şi 

completările ulterioare; 
4. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
5. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
6. Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
7. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

8. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

9. Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in 
procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica; 

 
- pentru posturile cu atribuții de gestionar 

 
1. Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale pentru 

Protecţia Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare; 
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2. Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor,  republicatã, cu modificările și 
completările ulterioare; 

3. Legea 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 
4. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  
5. Legea nr. 82/1991 ***Republicată – Legea contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
6. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; 
7. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile; 
8. Legea  nr. 22/1969 actualizată, privind angajrea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în 

legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice. 
 

-    pentru postul de Șofer 
 

1. Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor,  republicatã, cu modificările și 
completările ulterioare; 

3. Legea 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 
4. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  

 
-    pentru posturile din cadrul Centrului European al Consumatorilor 
 

1. Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor,  republicatã, cu modificările și 
completările ulterioare; 

3. Legea 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 
4. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  
5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 
6. Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de 

stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea 
refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului 
(CEE) nr. 295/91; 

7. Hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene date în interpretarea Regulamentului (CE) 261/2004 
8. Convenția pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internațional (Convenția de la 

Montreal) 
9. Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 
10. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor 

încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu 
modificările și completările ulterioare 

11. Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie 
asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative 

12. Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii 
și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, cu modificările și 
completările ulterioare 

13. Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 
privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 2006/2004 
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14. Regulamentul (UE) 2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 februarie 2018 privind 
prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, 
domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2006/2004 și 
(UE) 2017/2394, precum și a Directivei 2009/22/CE 

15. Ordonanța nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, cu 
modificările și completările ulterioare 

16. Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind 
soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE 

17. Regulamentul (UE) nr. 254/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 februarie 2014 
privind un program multianual privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020 și de abrogare 
a Deciziei nr. 1926/2006/CE 
 

-    pentru postul din cadrul Compartimentului Control Intern Managerial 
 

1. Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  
3. Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor,  republicatã 2,  cu modificările şi 

completările ulterioare; 
4. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
5. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
6. Ordinul S.G.G. nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice;  
7. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

 
- pentru postul din cadrul Compartimentului pentru Pr otecția Datelor cu Caracter Personal  
 

1. Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  
3. Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor,  republicatã 2,  cu modificările şi 

completările ulterioare; 
4. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
5. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
6. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 
7. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 

8. Legea nr. 682 din 28 noiembrie 2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de 
prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981 

9. Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii 
private în sectorul comunicaţiilor electronice 
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10. Legea nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu 
caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi 
penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum 
şi privind libera circulaţie a acestor date 

 
-    pentru posturile din cadrul Unit ății de Implementare a Proiectelor 
 

1. Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  
3. Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor,  republicatã 2,  cu modificările şi 

completările ulterioare; 
4. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
5. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
6. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 
7. Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi 

instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
8. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, 
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare; 

9. Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea 
controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care 
desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu 

10. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice   
11. Ordinul ministrului finananţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale 

referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru 
persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu; 

 
-    pentru posturile din cadrul Compartimentului Corp Control 
 

1. Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  
3. Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor,  republicatã 2,  cu modificările şi 

completările ulterioare; 
4. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
5. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
6. Legea nr.82/1992 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
7. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
8. Ordinul ministrului finananţelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonanţare şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea şi 
raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

9. Ordinul S.G.G. nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 
publice;  

10. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 
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11. Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu 
consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

12. Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, 
r3; 

13. Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicată 1, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

14. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

15. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

16. 16.Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control; 
17. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor 

pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificările ulterioare;  

18. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie 
asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative;   
 
-    pentru posturile de consilier juridic 

 
1. Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale pentru 

Protecţia Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare; 
2. Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor,  republicatã, cu modificările și 

completările ulterioare; 
3. OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ; 
4. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările ulterioare; 
5. Codul de procedură civilă; 
6. Codul Civil ; 
7. Codul Penal; 
8. Codul de procedură penală; 
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. Lege nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

 
- pentru posturile de execuție din cadrul Direcției Generale Laboratoare LAREX 

                              
– Laborator Textile și Jucării 

 
1. HG 700/ 2012, privind organizarea organizarea și functionarea ANPC, cu modificările și completările 

ulterioare; 
2. OG 21/ 1992, privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
3. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 
4. SR EN ISO 17025:2018- Cerinte generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări  
5. REGULAMENTUL (UE) NR. 1007/2011 AL PARLAMENTULUI EU ROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI  din 27 septembrie 2011 privind denumirile fibrelor textile și etichetarea 
corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile și de abrogare a Directivei 
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73/44/CEE a Consiliului și a Directivelor 96/73/CE și 2008/121/CE ale Parlamentului European și ale 
Consiliului 

6. SR EN ISO 1833-1:2011 - Materiale textile. Analiză chimică cantitativă. Partea 1: Principii generale 
de încercare  

7. SR EN ISO 1833-7:2018 - Materiale textile. Analiză chimică cantitativă. Partea 11: Amestecuri de 
fibre celulozice şi de poliester (metoda cu acid sulfuric) 

8. Inginerie generala in textile-pielarie-indrumar de laborator - materiale textile(tesaturi) 
9. Directiva 2009/48/CE privind siguranța jucariilor 

 
- Laborator  instrumental 

 
1. Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile-Republicare 
2. SR EN ISO 17025:2018-Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și 

etalonări  
3. HG 1020:2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale 

naturale 
4. Metode instrumentale de analiză, Metode spectrometrice – Ion Tanase 
5. Regulamentul (CE) nr . 333/2007 de stabilire a metodelor de prelevare a probelor și de analiză 

pentru controlul nivelurilor de oligoelemente și de contaminanți rezultați în urma prelucrării din 
produsele alimentare  

6. Regulamentul (CE) nr . 882/2004  privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura 
verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu 
normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor  

7. Notiuni fundamentale si marimi caracteristice in cromatografie-Andrei Medvedovici 
8. Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din 

produsele alimentare 
9. Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele 

alimentare 
10. Regulamentul  CE 2568/91 privind caracteristicile uleiurilor de măsline și ale uleiurilor din resturi de 

măsline, precum și metodele de analiză a acestora 
11. Regulamentul (CE) nr. 2870/2000  de stabilire a metodelor comunitare de referință pentru analiza 

băuturilor spirtoase 
12. Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 

privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și 
hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a  Directivei 91/414/CEE 

13. Metode de analiza OIV 
14. Directiva 2009/48/CE privind siguranța jucariilor 
15. Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 privind aditivii alimentari 
16. Regulamentul (UE) 2017/2158 de stabilire a măsurilor de diminuare și a nivelurilor de referință pentru 

reducerea prezenței acrilamidei în produsele alimentare 
17. Regulamentul (UE) 2017/644 de stabilire a metodelor de prelevare de probe și a metodelor de analiză 

pentru controlul nivelurilor de dioxine, de PCB-uri de tipul dioxinelor și de PCB-uri care nu sunt de 
tipul dioxinelor în anumite produse alimentare și de abrogare a    Regulamentului (UE) nr. 589/2014 

18. Decizia Comisiei CEE 657/2002  privind performanţele metodelor analitice şi de interpretare a 
rezultatelor. 

19. HG 700/ 2012, privind organizarea,organizarea și functionarea ANPC, cu modificările și completările 
ulterioare; 

20. OG 21/ 1992, privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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21. OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ 
22. Legea nr. 53/ 2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulteriore; 
23. Legea 544/ 2001, privind liberal acces la informațiile de interes public; 

 
- LABORATOR MICROBIOLOGIE-BIOCIDE 

 
1. Hotărarea de Guvern nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru 

Protecția Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare. 
2. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 
3. SR EN ISO 11133-2014 -“Microbiologia alimentelor, hranei pentru animale și a apei.    Preparare,  

producere, depozitare și încercări de performanță ale mediilor de cultură”. 
4. SR EN ISO/IEC 17025:2018 – Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercari și etalonări. 
5. ISO 14189:2013  - ”Calitatea apei. Numărarea coloniilor de Clostridium perfringens. Metoda utilizarii 

membranei filtrante”. 
6. SR EN ISO 6579-1:2017  - ” Microbiologia lanțului alimentar.Metoda orizontală pentru detectarea, 

numărarea si serotipizarea Salmonella.Partea 1: Detectarea Salmonella spp.” 
7. SR EN ISO 6887-1:2017 - “Microbiologia lanțului alimentar. Prepararea eșantioanelor pentru încercare, a 

suspensiei inițiale și a diluțiilor decimale pentru exmenul microbiologic. Partea1: Reguli generale pentru 
pregatirea suspensiei inițiale si a diluțiilor decimale”. 

8. SR EN ISO 7218/A1:2014 - ”Microbiologia alimentelor si furajelor. Cerințe generale și ghid pentru 
examenele microbiologice”. 

9. Regulamentul (CE) nr.2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice 
pentru produsele alimentare. 

10. Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile-REPUBLICARE-Actualizare 2017. 
11. Hotărarea nr. 1020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare si comercializare a apelor 

minerale naturale. 
12. SR EN ISO 8199:2008 - “Calitatea apei. Linii directoare pentru numărarea microorganismelor în mediul 

de cultură”. 
13. C.M. Bougeois, J.F.  Mescle et J. Zucea - "Microbiologie alimentaire. Aspect   microbiologique de la 

securite et de la qualite des aliments-Tome 1", Technique et Documentation, 1996. 
14.  M. I. Popa  - "Diagnosticul de laborator în microbiologie", Editura Medica, 2004. 
 
- Laborator Produse Agroalimentare  

 
− HG 700/ 2012, privind organizarea organizarea și functionarea ANPC, cu modificările și completările 

ulterioare; 
− OG 21/ 1992, privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
− OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
− Legea nr. 53/ 2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulteriore; 
− Legea 544/ 2001, privind liberul acces la informațiile de interes public; 
− SR EN ISO 17025:2018- Cerinte generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări  
− REGULAMENTUL (CE) nr. 178/2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației 

alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în 
domeniul siguranței produselor alimentare; 

− Regulamentul (CE) Nr. 1169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 
privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare 

− Legea nr. 458 din 8 iulie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) privind calitatea apei potabile. 
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− Regulamentul (CE) Nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 
privind aditivii alimentari 

− REGULAMENTUL (CE) NR. 152/2009 din 27 ianuarie 2009 de stabilire a metodelor de eşantionare 
şi analiză pentru controlul oficial al furajelor  

− Regulamentul  CE 2568/91 privind caracteristicile uleiurilor de măsline și ale uleiurilor din resturi de 
măsline, precum și metodele de analiză a acestora 

− H.G. nr. 1020 din 1 septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare şi 
comercializare a apelor minerale naturale; 

− SR EN  ISO 5667-3:2013 Calitatea apei. Prelevare. Partea 3: Conservarea şi manipularea probelor de apă 
− Metode instrumentale de analiză, Metode spectrometrice – Ion Tanase 

− Controlul fizico-chimic al alimentelor - Horia Dumitrescu- Constantin Milu 

− Metode de analiza OIV 
 

- Laborator Produse Petroliere 
 

1. SR EN ISO/IEC 17025/2018 - Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și 
etalonări 

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 13 septembrie 2018 pentru stabilirea condițiilor de 
introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 

3. SR EN 590+A1/2017 - Carburanți pentru automobile. Motorină. Cerinţe și metode de încercare 
4. SR EN 228+A1/2017 - Carburanți pentru automobile. Benzină fără plumb. Cerințe și metode de 

încercare 
5. Medvedovici, A.; Tache, F.; Noțiuni fundamentale și mărimi caracteristice în cromatografie, București, 

1997, Ed. Universității din București; 
6. Tănase, I.; Analiză instrumentală: Tehnici și metode spectrometrice. Partea a 2-a, București, 2007, Ed. 

Universității din București; 
7. HG 700/2012, privind organizarea și funcționarea A.N.P.C., cu modificările și completările ulterioare 
8. OG 21/1992, privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
9. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  

- Compartiment Managementul Calității – Consilier gr IA  
 

− HG 700/ 2012, privind organizarea organizarea și functionarea ANPC, cu modificările și completările 
ulterioare; 

− OG 21/ 1992, privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
− OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
− Legea nr. 53/ 2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulteriore; 
− Legea 544/ 2001, privind liberul acces la informațiile de interes public; 
− SR EN ISO 17025:2018- Cerinte generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări  
− SR EN ISO 19011: 2018”Ghid pentru auditarea sistemelor de management”; 
− Regulament specific de acreditare în domeniul acreditării laboratoarelor de încercări și etalonări conform 

SR EN ISO/iec17025:2018 RENAR COD:RS-1.1 LI/LE 



15 
 

− Instructiunea pentru validarea metodelor utilizate în laboratoarele de incercari apa potabila, produse 
alimentare si furaje RENAR - COD IL 15 

− Politica privind utilizarea în acreditare a încercărilor de competenţă şia comparărilor interlaboratoare 
RENAR COD: P–04 

− Politica privind trasabilitatea rezultatelor măsurărilor RENAR - COD: P–05 
− Politica privind utilizarea mărcii naţionale de acreditare renar RENAR - COD: P-11 
− Ghid de aplicare pentru politica P-05 „Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor”- RENAR 

 
- Birou Suport Tehnic Laboratoare - Referent  

 
1. Hotărarea de Guvern nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru 

Protecția Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare. 
2. OG 21/ 1992, privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
3. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  
4. Legea nr. 53/ 2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulteriore; 
5. Legea 544/ 2001, privind liberal acces la informațiile de interes public; 
6. Legea Arhivelor Naționale nr.16/1996 republicată în Monitorul Oficial; 
7. Legea nr.138/2013 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996; 
8. Legea nr.135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică; 
9. Ghid de aplicare pentru politica P-05 „Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor”- RENAR 

- Birou Suport Tehnic Laboratoare - Muncitor calificat( instalator) 
 

1. Normativ privind exploatarea instalaliilor de incalzire centrala I 13/1-02 aprobat MLPTL cu Ordinul 
nr.929 /02.07 .2002 . 

2. Normativ privind exploatarea instalatiilor sanitare I 9/I-96 aprobat de MLPTL cu Ordinul nr.86/ N-05 
.12.96 

3. Hotărarea de Guvern nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru 
Protecția Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare. 

4. OG 21/ 1992, privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
5. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ; 
6. Legea nr. 53/ 2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulteriore; 
7. Legea 544/ 2001, privind liberal acces la informațiile de interes public; 

 
- Laborator pentru Analiza Calit ății Vinurilor, B ăuturilor Alcoolice și Răcoritoare  

 
1. Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare; 
2. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  
3. Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor,  republicatã 2,  cu modificările şi 
completările ulterioare; 
4.Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
5.Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
6.Legea nr. 164/2015 a Viei şi Vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole 
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7.HG nr. 512/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului 
8.Regulamentul (CE) nr.787/2019 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind 
definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea , protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase 
9.Regulamentul (CE) nr. 2870/2000 modificat  de Reg.(CE) nr.2091/2002 de stabilire 
a metodelorcomunitare de referință pentru analiza băuturilor spirtoase 
10.Ordin nr. 368/1160/212/2008 MADR/MSP/ANPC  pentru aprobarea Normelor privind definirea, 
descrierea, prezentarea si etichetarea bauturilor traditionale romanesti 
11.Tratat de Oenochimie  Autori  Valeriu D.Cotea /Cristinel Zanoaga/Valeriu V.Cotea, Editura 
Academiei Romane 2009   Vol.II  Cap. 1 si 10 
12.Standardul SREN ISO/IEC 17025:2018 – Cerinte generale pentru   Competenta  Laboratoarelor de 
Incercari si Etalonari.     
 
 

 


