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A N U N Ț 
 
 

 
Comisariatul Regional Pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru (Brașov) 

cu sediul în localitatea Brașov, str.Al. Ioan Cuza nr.12,  organizează concurs de 
recrutare  pentru ocuparea funcţiei  publice de executie  vacante de: 
 
- Comisar clasa I, grad profesional principal – C.J.P.C. Harghita. 
            

Proba scrisă  26 noiembrie 2019, ora 11. 
Data și ora susținerii interviului se va stabili odată cu afișarea 

rezultatului la proba scrisă. 
 
 CONDIŢII DE OCUPARE A UNEI FUNCŢII PUBLICE 
 
    (1)  Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
    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) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. 
Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către 
medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin 
intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii; 
    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; 
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    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. 

 
 Comisar clasa I, grad profesional  principal ; 

1. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă licenţă sau echivalentă 
2. Vechime în specialitatea studiilor 5 ani, art.468, lit.b) din O.U.G. 57/2019 

 
 Dosarele se depun la secretariatul CRPC Regiunea Centru Brașov  în perioada 
25 octombrie 2019 – 13 noiembrie 2019 

 
Dosarul de concurs conţine în mod obligatoriu:  
- formularul de înscriere  
- curriculum vitae, modelul comun european;  
- copia actului de identitate;  
- copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă 

efectuarea unor specializări şi perfecţionări;  
- 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;  

- copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu 
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului 
(adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, 
în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice);  

- cazierul judiciar;  
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau 

lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.  
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are 

antecedente penale, fiind declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligaţia de a 
completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării 
concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea 
neemiterii actului administrativ de numire.  

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

Formularul de înscriere se pune la dispoziția candidaților prin publicare pe pagina 
de internet a instituției, precum și la sediu. 

Persoana de contact Mireștean Nicușor - comisar, telefon 0744322104. 
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BIBLIOGRAFIE 

1.  Constituția României, republicată 

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

3.  Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ 

4.  Legea 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în 
relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană 
privind protecţia consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare 

5.  Ordonanţa nr.2/ 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările 
şi completările ulterioare 

6.  OG nr.21/1992 privind protecția consumatorilor, cu modificările şi 
completările ulterioare 

7.  Legea nr. 193/2000 – privind clauzele abuzive din contractele încheiate între 
comercianţi şi consumatori, cu modificările şi completările ulterioare 

8.  Legea nr.449/2003  privind vânzarea produselor şi garanţiilor asociate 
acestora, cu modificările şi completările ulterioare 

9.  OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu 
modificările şi completările ulterioare 

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

11.  O.U.G.  nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor 
încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor 
acte normative 

 
 Atribuțiile specifice prevăzute în fișa postului sunt:  
  
1. Desfasoara actiuni de supraveghere pe piata si la producatori a calitatii produselor si 
serviciilor, din domeniul de activitate repartizat 
2. In desfasurarea activitatilor de supraveghere a calitatii produselor si serviciilor, va 
avea in vedere urmatoarele: 

 Acoperirea intregului teritoriu repartizat, inclusiv mediul rural; 
 Aplicarea cu fermitate a legislatiei privind protectia consumatorilor 

conform procedurilor si metodologiilor elaborate de catre ANPC, prin 
constatarea contraventiilor, aplicarea amenzilor, sesizarea dupa caz a 
organelor de urmarire penala si luarea masurilor de eliminare a 
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consecintelor si deficientelor, mergand pana la propunerea  de aplicare a 
sanctiunilor complementare formulata catre conducerea institutiei; 

3. Participa la actiunile programate, de colaborare in domeniul protectiei 
consumatorilor, cu celelalte organisme ale administratiei publice, conform prevederilor 
si conventiilor incheiate bilateral la nivel central, regional sau judetean; 
4. Verifica, la operatorii economici, respectarea masurilor stabilite prin procesele verbale 
de constatare a contraventiei incheiate, inclusiv plata amenzilor si ia masuri in 
consecinta.  
5. Desfasoara actiuni pentru cercetarea si rezolvarea sesizarilor si reclamatiilor primite 
de la consumatori sau asociatii pentru protectia consumatorilor, cu privire la calitatea 
produselor si serviciilor destinate populatiei, conform prevederilor legale; 
6. Verifica respectarea de catre operatorii economici a reglementarilor tehnice, privind 
protectia vietii, sanatatii sau securitatii consumatorilor si ia masuri in consecinta; 
7. Tine evidenta proprie a actiunilor desfasurate si a rezultatelor acestora, conform 
sistemului informational si instructiunilor transmise; 
8. Prezinta propuneri de imbunatatire a procedurilor si metodologiilor specifice 
domeniului de activitate repartizat; 
9. Contribuie la intocmirea rapoartelor si a sintezelor periodice cu privire la cazurile de 
incalcari ale legislatiei privind protectia consumatorilor, constatate prin actiuni proprii;  
10. Asigura si raspunde de gestionarea documentelor institutiei care ii sunt repartizate; 
11. Executa servicii in domeniile: 

 Informare si consiliere consumatori; 
 Colaborare cu  asociatiile de protectia consumatorilor; 

 Primirea si prelucrarea datelor primite de la alte organisme cu atributii in 
domeniul protectiei consumatorilor; 

 Conform dispozitiilor sefului ierarhic. 
12. Informeaza obligatoriu seful ierarhic despre sarcinile primite direct de la nivelele 
ierarhic superioare; 
13. Tine evidenta scrisa a sarcinilor primite si a modului de rezolvare, la termenele 
stabilite, raportand sefului ierarhic, modul de indeplinire sau motivele de neindeplinire a 
sarcinilor la termenele stabilite; 
14. Intocmeste si tine la zi banca de date necesara desfasurarii corecte si eficiente a 
activitatii; 
15. Informeaza conducerea institutiei, despre orice relatie (oficiala, particulara sau 
familiala) pe care o are cu un operator economic la care urmeaza sa execute misiunea, 
daca aceasta poate pune la indoiala independenta sa de apreciere si de actiune; 
16. Pune in  evidenta faptele pe care le constata, cu obiectivitate, onestitate si echitate 
avand o atitudine intransigenta si ferma in apararea legalitatii, dar civilizata, calma si 
politicoasa in relatiile cu colegii, cu colaboratorii, precum si cu operatorii economici; 
17. Pastreaza secretul datelor cu privire la actiunile de control, proprii sau ale colegilor 
de serviciu, continutul documentelor sau informatiilor de care ia cunostinta in cadrul 
activitatii sale de inspector; raporteaza conducerii institutiei in termenul stabilit de 
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aceasta asupra rezultatelor actiunilor pe care le-a intreprins in cadrul repartitiilor de 
serviciu, cat si asupra modului in care isi propune sa actioneze in continuare, fata de 
cele constatate; 
18. Completeaza ,,Fisa de reclamatie” in care sunt inscrise concluziile cercetarii, modul 
de solutionare a reclamatiei si masurile ce s-au stabilit; 
19. Aduce la cunostinta reclamantului, sub semnatura conducerii institutiei, a 
concluziilor cercetarii, a modului de solutionare precum si a masurilor luate, dupa 
consultarea conducerii institutiei; 
20. Se documenteaza permanent, urmarind perfectionarea sa profesionala si insusirea 
intregii legislatii specifice institutiei; 
21. Solicita colaborarea specialistilor altor organe ale administratiei publice, cu atributii 
in domeniul protectiei consumatorilor, cu respectarea procedurilor de colaborare; 
22. Promoveaza prin conduita sa si modul in care actioneaza, o imagine pozitiva – de 
obiectivitate si neutralitate a Comisariatului; 
23. Executa orice alte dispozitii rezultate din prevederile legale sau date de catre 
conducerea institutiei si seful ierarhic; 
24. In activitatea efectuata nu se admit: 

 desfasurarea, in favoarea altor organizatii, de activitati care intra in 
competentele repartizate si care pot dauna intereselor institutiei; 

 traficul de influenta; 
 comportarea necuviincioasa atat fata de seful ierarhic si de colegi, cat si in 

raporturile cu persoanele cu care intra in contact, in cadrul actiunilor 
desfasurate; 

25. Dupa cercetarea reclamatiilor repartizate de catre conducerea si transmiterea 
raspunsului scris, va completa de indata registrul de reclamatii  
26. Introduce operativ in calculator (in sistemul integrat de management al 
informatiilor) toate procesele verbale incheiate in ziua anterioara si de asemenea toate 
reclamatiile repartizate de seful ierarhic, cu completarea tuturor datelor solicitate de 
programele respective. 
27. Cerceteaza reclamatiile repartizate de catre conducere care necesita o cercetare 
aprofundata si au o complexitate mare; 
28. Participa la actiuni de consiliere si ofera consultanta privind legislatia in domeniul 
protectiei consumatorilor persoanelor juridice, ori de cate ori este necesar, cu acordul 
conducerii; 
29. Participa la consilierea elevilor din institutiile de invatamant cu care Comisariatul a 
incheiat parteneriate de colaborare, ori de cate ori se solicita acest lucru, cu acordul 
conducerii; 
30. Reanalizeaza reclamatiile repartizate de catre conducerea institutiei, reclamatii care 
au fost cercetate initial de un alt functionar public din cadrul institutiei, iar consumatorii 
au revenit cu o noua reclamatie, nemultumiti de raspunsul primit. 
31. Activitatea de ofiter de serviciu 
-Se efectueaza conform graficului intocmit de conducere 
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 In cadrul acestei activitati: 
- citeşte e-mail-urile sosite pe adresele de e-mail  ale institutiei; 
-  primeşte si inregistreaza  reclamaţiile şi sesizările cetăţenilor  în calitatea lor de 
consumatori; 
-  răspunde la telefon sau discută cu consumatorii în mod politicos referitor la plângerile 
acestora; 
- adoptă o atitudine binevoitoare, răbdătoare, plină de tact şi înţelegere atât pentru 
aflarea tuturor informaţiilor utile, cât şi pentru creşterea încrederii cetăţenilor în 
seriozitatea şi nivelul profesional al Comisariatului; 
-  când reclamaţia/sesizarea nu este în competenţa Comisartiatului, cetăţeanul va fi 
îndreptat cu răbdare, prin explicaţii politicoase şi detaliate spre instituţii care sunt 
abilitate să rezolve problema respectivă şi dacă este cazul (persoane în vârstă sau 
suferinde,etc.) cetăţeanul poate fi ajutat fie la formularea reclamaţiei, fie prin 
contactarea organismului căruia trebuie să i se adreseze; 
-   urmăreşte ca reclamantul  să fie informat asupra modului de soluţionare; 
- primeste  si  inregistreaza  in  registrul  de  intrari-iesiri: documente  sosite de la alte 
instituții, cereri  de  consiliere  legislativa, facturi, abonamente, citatii, comunicari  
sentinte civile, cereri  de  concediu  ale comisarilor, orice alt document; 
 - transmite  raspunsurile  la  reclamatiile consumatorilor; 
- rezolva  diverse  sarcini  transmise  de  conducere 
32. Respectă procedurile specifice existente in cadrul Comisariatului, Regulamentul 
Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare. 
 
Exercită oricare alte atribuţii ce decurg din actele normative legate de obiectul de 
activitate al CRPC Regiunea Centru Brasov - CJPC  şi dispuse de Comisar sef  sau 
comisarul şef adjunct  in conformitate cu Codul administrativ si Codul Muncii. 
 
Menționăm că anunțul de concurs a apărut pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor 
Publici, pe site-ul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și la sediul CRPC 
Regiunea Centru (Brașov) în data de 25.10.2019. 
 
 
 
 


