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                                                           ANUNT 
 

 
Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor  Regiunea Sud 

Muntenia (Ploiesti ) cu sediul in Ploiesti,str.Industriei nr.111 organizează concurs in 
vederea ocuparii functiilor publice vacante după cum urmează  :  

- 1  post de comisar,clasa I,grad profesional superior in cadrul C.R.P.C- R.S.M Ploiesti  
la C.J.P.C Dambovita. 

- 1 post de comisar,clasa I,grad profesional asistent in cadrul C.R.P.C-R.S.M Ploiesti – 
C.J.P.C  Dambovita. 

Proba scrisa va avea loc in data de 18.11.2019,ora 10,la sediul C.R.P.C-R.S.M 
Ploiesti,str.Industriei nr.111 Ploiesti. 
                   Conditiile de participare la concurs sunt : 
Pentru ocuparea functiei publice de comisar superior,trebuie indeplinite urmatoarele conditii ; 

- Conditiile prevazute de art.465 alin 1 din O.U.G 57/2019 
- Conditia  de vechime prevazuta de art 468 alin 1,lit c ( 7 ani ) 
- Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta; 

 Pentru ocuparea functiei  publice de comisar  asistent ,trebuie indeplinite urmatoarele 
conditii; 

- Conditiile prevazute la art.465 alin 1 din  O.U.G 57/2019 
- Conditiile de vechime prevazute la art.468 alin 1,lit c din  O.U.G 57/2019 ( 1 an ) 

 
In vederea  participarii la concurs,in termen de  20 zile de la data publicarii anuntului 
(16.10.2019- 04.11.2019 ),candidatii vor depune dosarele de concurs la sediul CRPC-RSM 
Ploiesti,str.Industriei nr.111 Ploiesti,compartimentul Resurse Umane,tel.0244 576 436 ,e-mail 
contabil.prahova@anpc.ro.                
 

             
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIE 
Pentru concursul organizat în data 18.11.2019 (proba scrisă) pentru ocuparea 

funcţiilor publice de execuţie vacante de  
� Comisar clasa I, grad profesional superior -   1  post CJPC Dambovita  
� Comisar clasa I, grad profesional asistent  -  1 post – C.J.P.C Dambovita 

 
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, 
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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,  

10.  Legea 449/2003,cu  modificarile ulterioare; 
11.  O.UG. 34/2014/ privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor 

incheiate la distanta. 
 

 
 

 
 
 
 


