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     Operator de date cu caracter personal sub nr.31753 

 

ANUNȚ 
Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Sud – Est 

(Galați) organizeaza concurs în vederea ocupării unei funcții publice de execuție 
vacante de comisar, clasa l, grad profesional superior. În data de 25.11.2019, ora 
10.00 va avea loc proba scrisă și în termen de maximum 5 zile de la susținerea 
probei scrise va avea loc proba interviu, în conformitate cu prevederile Ordonanței 
de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ și HG nr.611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea  carierei funcționarilor 
publici, cu modificările și completarile ulterioare. 

 Condițiile care trebuie 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 cetățenia română și domiciliul în Romania; 
b) cunoaste limba română, scris și vorbit; 
c) are vârsta de minimum  18 ani împliniți; 
d)  are capacitate deplină de exercițiu; 
e) -  
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege 

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

funcţiei publice; 
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 

contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, 
infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcţiei 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. 
 
 
1.Condițiile specifice care trebuie să fie îmdeplinite de persoanele care 
participă la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de 



      COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR REGIUNEA SUD-EST(GALATI) 

Adresa:str.Egalitatii nr. 2, Galati ,800029 ;� 0336802016   Fax.: 0236 460355    email: crpcgalati@anpc.ro  

 

comisar, clasa l, grad profesional superior, ID 369865 din cadrul C.J.P.C. 
Tulcea, în conformitate cu prevederile art.386 din OUG nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, sunt următoarele: 

  
� studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă; 
� vechime în specialitatea studiilor  minimum 7 ani. 

 
 
Persoană de contact: Fătu Camelia Mona – 0785205311 
Data publicare anunt:24.10.2019 
Perioda de înscriere: 24.10.2019 -12.11.2019 
 

 
Bibliografia pentru concursul de recrutare în vederea ocupării funcției de comisar, 
clasa l, grad profesional superior din cadrul   C.J.P.C. Tulcea 

 
1. Constituția României; 
2. Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii 

Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare; 
3. Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor,  republicatã, cu 

modificările și completările ulterioare; 
4. Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
5. Ordonanța Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de 

soluţionare a petiţiilor 
6. Regulament nr. 679 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 privin dprotecţia datelor) 

7. Procedura   cadru de control ANPC 
8. Procedura generală privind soluționarea petițiilor ANPC 
9. Lege nr. 449 din 12 noiembrie 2003 privind vânzarea produselor si garanţiile asociate 

acestora - Republicare*) 
10. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 
11. Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
12. Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi 

consumatori, cu modificările şi completările ulterioare; 
13. 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. 

14. Ordonanţa de urgenţă 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.  

15. Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019  privind Codul administrativ.  
16. Ordonanţă nr. 99/2000 (r1) privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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17.  Legea prevenirii nr. 270/2017;  
18.  Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 privind informarea consumatorilor cu privire la 

produsele alimentare. 
19.  Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului (r1), cu modificările și completările 

ulterioare; 
 

 
 

 

 
 

 


