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ANUNȚ 
                                                   

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor organizează concurs în 
data de 04.12.2019 (proba scrisă), ora 10.00, iar interviul în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data susținerii probei scrise, în conformitate cu prevederile Ordonanței 
de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și  HG nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

 
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; 
e) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege 

pentru ocuparea funcţiei publice; 
f) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea 

funcţiei publice; 
g) 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; 

h) 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; 

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul 
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 

j) nu  a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile 
prevăzute de legislaţia specifică. 
anele care participă la concurs, în conformitate cu prevederile art. 386 din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, sunt următoarele: 
 Condiţiile specifice care trebuie  fie îndeplinite de persoanele care participă la 
concurs, în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
sunt următoarele: 
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• Director gr II – Direcția Economică și Resurse Umane 
o studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă în domeniul economic; 
o vechime în specialitate de minim 7 ani; 
o studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, 

management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei 
publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. 
(2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare 

o deținerea certificatului de atestare a cunoștințelor dobândite în 
domeniul Sistemului european de conturi. 

 
 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@anpc.ro. 

 
Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin publicare pe pagina 

de internet a instituției, precum şi la sediu. 
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Bibliografia necesară este afişată alăturat. 
 
Atribuțiile principale specifice prevăzute în fișa postului sunt: 

 
1. Coordonează fundamentarea şi elaborarea proiectului de buget anual având la 

bază propunerile unităţilor subordonate ANPC.   
2. Coordonează elaborarea proiectului programului de investiţii pe baza propunerilor 

unităţilor subordonate ANPC,  
3. Asigură deschiderea finanţării obiectivelor din lista de investiţii în limita creditelor 

aprobate,  
4. Stabileşte fondurile necesare pentru executarea lucrărilor de reparaţii capitale şi 

reparaţii curente la clădirile şi parcurile auto ale ANPC, pe baza devizelor de 
cheltuieli întocmite de organele specializate.  

5. Prezintă conducerii ANPC propuneri privind defalcarea în profil teritorial a 
indicatorilor financiari până la nivelul bugetului aprobat, atât pe an cât şi pe 
trimestru;   

6. Coordonează întocmirea bilanţului centralizat la nivelul ANPC;  
7. Asigură încheierea şi derularea contractelor de prestări servicii, precum şi a celor 

de aprovizionare cu carburanţi;  
8. Stabileşte în raport cu cerinţele fiecărui post în parte, criteriile de evaluare 

profesională în colaborare cu celelalte direcţii;   
9. Organizează concursurile de angajare şi promovare în categorii, clase, grade 

profesionale ale personalului ANPC, cu avizul Preşedintelui ANPC;  
10. Asigură protecţia socială şi a veniturilor ce se cuvin fiecărui salariat prin: 

acordarea concediului de odihnă, medicale, de maternitate, a concediului pentru 
îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani etc., respectarea legislaţiei muncii, a 
asigurării condiţiilor de muncă, acordarea recuperărilor, respectarea duratei zilei 
de muncă;   

11. Asigură întocmirea şi transmiterea periodică sau ori de câte ori este nevoie 
organelor de resort dări de seamă statistice referitoare la numărul salariaţilor şi 
fondul de salarii;    

12. Asigură întocmirea şi prezentarea periodică organelor de resort rapoarte şi dări 
de seamă statistice privind gradul de îndeplinire a programului de investiţii;  

13. Participă la analiza activităţii unităţilor subordonate;  
14. Urmăreşte eliminarea imobilizărilor financiare, analizează cauzele formării 

acestora şi ia măsuri de lichidare a lor;  
15. Asigură elaborarea  fişelor de post potrivit statului de funcţii, în colaborare cu 

celelalte compartimente ale ANPC;   
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16. Organizează şi declanşează procesul de apreciere anuală a personalului şi 
urmăreşte realizarea acestuia;  

17. Întocmeşte şi urmăreşte realizarea prevederilor Programului de Formare şi 
Perfecţionare a personalului de specialitate ;  

18. Asigură legalitatea actelor privind vechimea în muncă şi asigură înscrierea în 
acestea a modificărilor intervenite la funcţii, categorii, clase, grade, salarii de 
bază, sporuri şi indemnizaţii;  

19. Coordonează întocmirea, la solicitarea direcţiilor de specialitate şi transmiterea de 
comenzi privind diferite tipărituri şi imprimate activităţii ANPC şi asigură 
repartizarea acestora;  

20. Aplică Legii 544/2001 şi analizarea reclamaţiilor administrative ale persoanelor  
vizând nerespectarea Legii 544/2001. 

21. Îşi perfecţionează pregătirea profesională şi teoretică şi îşi însuşeşte deprinderile        
practice necesare exercitării unei funcţii publice; 

22. Obligaţia îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin din funcţia publică pe care o deţine, 
precum şi a atribuţiilor ce îi sunt delegate; 

23. Obligaţia de a rezolva, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările      
repartizate; 

24. Obligaţia respectării normelor de conduită profesională şi civică prevazute de 
lege; 

25. Elaborarea Programului anual de achiziții publice; 
26. Elaborarea Programului anual de achiziții publice; 
27. Elaborarea și implementarea procedurii operaționale privind fundamentarea și 

întocmirea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli, la nivelul ANPC; 
28. .Respectă procedurile specifice existente în cadrul ANPC, Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare, Regulamentul Intern  şi urmăreşte respectarea lor de 
către personalul din subordine. 

29. Este obligat să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al 
incompatibilităţilor şi de a prezenta, în condiţiile legii, declaraţia de avere. 

 
Depunerea dosarelor de concurs şi completarea formularului de înscriere se va 

face în perioada 01.11.2019 - 20.11.2019, la Direcţia Economică şi Resurse Umane – 
Serviciul Resurse Umane, tel/fax 021.316.74.84, e-mail resurseumane@anpc.ro, 
persoană de contact – Vrăjitoru Emilia – Șef Serviciu, în Bucureşti, B-dul Aviatorilor nr. 
72, etaj 1, sector 1, de luni până joi între orele 8.30 – 15.30, iar vineri între orele 8.30 – 
13.00. 
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Menţionăm faptul că anunţul de concurs va apare pe site-ul Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici, pe site-ul  Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor şi 
la sediul A.N.P.C., în data de 01.11.2019. 
 
 

 
          01.11.2019                            
 

                                                                                             
 

BIBLIOGRAFIE 
pentru ocuparea funcţiei publice de Director al 

Direcţiei Economice şi Resurse Umane – din cadrul 
Autorității Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 

 
 

1) Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată;  
2) Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
3) Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiior publice, precum 
şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;  

4) H.G. nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare; 

5) Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

6) O.M.F.P. 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;                              

7)  Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu 
modificările şi completările ulterioare;  

8)  Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, privind reevaluarea şi amortizarea activelor 
fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
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9)  Hotărârea Guvernului nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată 
şi de valorificare a bunurilor instituţiilor publice; 

10) O.M.F.P. nr 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii; 

11) Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;  
12) Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale   
13) Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii   
14) 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   

15) Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru 
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

16)  H.G. nr.1241/2004 pentru actualizarea limitelor maxime de cheltuieli prevăzute în 
anexa.nr.2 la Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de 
cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice; 

17) Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi 
instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în 
cazul deplasării în interesul serviciului   

18) Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  
19) Constituţia României, republicată. 
 
 
                             

 
 

 
 
 

      


