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                                                          Nesecret 
                     
Operator de date cu caracter personal nr. 31753 
 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1.183/2021, accesul candidaților în 
cadrul Autorității Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în vederea 
susținerii probelor aferente concursului aflat în desfășurare, se va  face în 
baza prezentării unui Certificat digital european COVID-19, rezultatului 
negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS- CoV-2,  nu mai 
vechi de 72 de ore sau Rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid 
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 , nu mai vechi de 48 de ore. 
 

ANUNȚ 
                                                   

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor organizează concurs în data de 24 
decembrie 2021  (proba scrisă) – ora 10.00, iar interviul va fi susținut într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, dată care va fi anunțată odată cu 
afișarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul din Bucureşti, B-dul Aviatorilor nr. 72, sector 1, în 
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea 
posturilor vacante din cadrul unor instituţii din sistemul justiţiei, precum şi din cadrul Curţii de 
Conturi, precum și H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 
următoarele post:   

 
• Comisar, clasă I, grad profesional superior – ID 437568, Direcția Economică și 

Resurse Umane – Serviciul Financiar – Contabilitate 
 

- condiţiile de participare:  
• studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în 
domeniul economic;  
• minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor; 
 

• Comisar, clasă I, grad profesional principal – ID 537313, Direcția Economică 
și Resurse Umane – Serviciul Financiar – Contabilitate 

 
- condiţiile de participare:  

• studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în 
domeniul economic;  
• minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor; 
 

• Consilier juridic, clasă I, grad profesional superior – ID  202221 – Serviciul 
Juridic 

 
- condiţiile de participare:  

• studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în 
domeniul juridic;  
• minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor; 
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• Comisar, clasă I, grad profesional superior – 2 posturi - ID  393370 și ID 
393387, Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare 
Europeană – Serviciul Produse și Servicii Alimentare 

 
- condiţiile de participare:  

• studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;  
• minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor; 
 

• Comisar, clasă I, grad profesional asistent – ID  537299, Direcția Generală 
Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană – Serviciul Produse și 
Servicii Nealimentare 

 
- condiţiile de participare:  

• studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;  
• minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor; 
 

• Comisar, clasă I, grad profesional debutant – ID  202182, Direcția Generală 
Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană – Serviciul Produse și 
Servicii Nealimentare 

 
- condiţiile de participare:  

• studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.  
 

 
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) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică;  
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru 

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

publice; 
h) 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; 

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. 
 Condiţiile specifice care trebuie  fie îndeplinite de persoanele care participă la concurs, în 
conformitate cu prevederile art. 386 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, sunt 
următoarele: 

 
 
Actele care alcătuiesc dosarul de concurs sunt : 
 

   a) formularul de înscriere;   
   b) curriculum vitae, modelul comun european;   
   c) copia actului de identitate;   
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   d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor 
specializări şi perfecţionări;   
    e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, 
care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea 
postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;   
   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, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul 
de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator 
al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.   
     

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este publicat pe pagina de internet 
a Autorității, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului. 

Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la lit. e) trebuie să cuprindă 
elemente similare celor prevăzute acesteia, din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: 
funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, 
temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în 
specialitatea studiilor.   
     Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. 
Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care 
atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de 
handicap, emis în condiţiile legii.   

Copiile de pe actele menționate, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad 
de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se 
certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.   
     

Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În 
acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la 
înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică 
competentă 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. În situaţia în care candidatul solicită 
expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia 
publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii 
aprobate la nivel instituţional.   
Candidatul cu dizabilităţi, înscris la concursul de recrutare, poate înainta comisiei de concurs, în 
termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele 
necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.   

Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin publicare pe pagina de 
internet a instituției, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu. 

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. 
 
 

Bibliografia/Tematică concurs pentru Comisar, clasă I, grad profesional superior – 
ID  437568 și Comisar, clasă I, grad profesional principal – ID 537313, Direcția 
Economică și Resurse Umane – Serviciul Financiar – Contabilitate: 
 
1. Constituţia României, republicată; 
2. titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
5. H.G. nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 

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

7. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată;  
8. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
9. 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;  

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

11. 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;                              

12. 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; 

13. 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.  

 
Atribuțiile prevăzute în fișa postului pentru Comisar, clasă I, grad profesional superior – ID  

437568 sunt: 
 

1. Întocmește lunar statele de plată în vederea plății drepturilor de natură salarială și a altor 
drepturi de personal, conform reglementărilor legale în vigoare; 

2. Întocmește documente de plată necesare plății drepturilor de natură salarială și a altor 
drepturi de personal, conform reglementărilor legale în vigoare; 

3. Depune lunar documentele de plată necesare plății drepturilor de natură salarială și a altor 
drepturi de personal la băncile cu care instituția are încheiate convenții pentru plata 
drepturilor salariale; 

4. Întocmește lunar monitorizarea S1 și o transmite către INS; 
5. Întocmește declarațiile lunare care trebuie depuse de instituție pentru personalul angajat și 

le depune sau le transmite în termen, conform reglementărilor legale în vigoare; 
6. Întocmește lunar situația centralizatoare pentru aparatul propriu privind cheltuielile de 

personal, necesară întocmirii deschiderilor de credite; 
7. Întocmește adeverințele de venit și adeverințele privind concediile medicale pentru 

personalul instituției; 
8. Rezolvă operativ, conform reglementărilor în vigoare, în condiții de calitate corespunzătoare, 

corespondența și lucrările care îi revin sau îi sunt repartizate; 
9. Întocmește ordinele de plată pentru drepturile salariale și a contribuțiilor lunare; 
10. Răspunde pentru exactitatea și realitatea lucrărilor întocmite; 
11. Îndeplinește orice alte sarcini stabilite de conducerea direcției, conform reglementărilor 

legale în vigoare.  
 
 
 
 

Atribuțiile prevăzute în fișa postului pentru Comisar, clasă I, grad profesional principal – ID 
537313 sunt: 
 
1. Întocmeşte şi înregistrează notele contabile pentru activitatăţile finanţate de la bugetul de 

stat ; 
2. Urmarește legalitatea documentelor primite spre înregistrare răspunzând de corectitudinea 

datelor înscrise; 
3. Contabilizează și înregistrează deconturile; 
4. Ține evidența, întocmește și introduce notele contabile pentru toate conturile; 
5. Ține evidența, întocmește și introduce notele contabile de amortizare; 
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6. Verifică și corectează jurnalul de vânzări și cumpărari; 
7. Întocmește lunar decontul de TVA pe baza jurnalelor; 
8. Efectuează componente ale soldurilor conturilor și efectuează reglări pe baza acestora; 
9. Ține evidența plăților și cheltuielilor pe fișe de credite bugetare, pe articole și alineate pe 

fiecare titlu; 
10. Colaborează la ținerea corectă la zi a angajamentelor legale și a evidentei financiare și 

contabile; 
11. Răspunde de exactitatea datelor trecute în fișele de execuție bugetară, având obligația să 

înregistreze cât mai în amănunt plățile și cheltuielile conform notelor contabile; 
12. Urmarește corelațiile între conturi, verificând în permanență soldul casei, a disponibilităților 

în bănci și trezorerie, precum și concordanța între veniturile încasate si rulajele debitoare ale 
conturilor de disponibilități; 

13. Asigură operațiunile specifice angajării și ordonanțării cheltuielilor la bunuri și servicii, 
investiții, etc; 

14. Verifică documentele justificative ce stau la baza întocmirii notelor contabile și semnalează 
ori de cate ori este nevoie, pe cel care a întocmit articolul contabil necorespunzător, sau 
când documentele prezentate nu sunt completate corect, sau nu prezintă viza de control 
preventiv pentru fiecare operațiune prezentată; 

15. Înregistrează în contabilitate din punct de vedere al clasificației bugetare, creditele bugetare 
angajate, disponibilul de credite, disponibilul de credite rămase de angajat; 

16. Întocmește confirmările de sold la închiderea exercițiului, pentru clienți interni și externi; 
 

Bibliografia/Tematică concurs pentru Consilier juridic, clasă I, grad profesional 
superior – ID  202221 – Serviciul Juridic: 
 
1. Constituţia României, republicată; 
2. titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 
6. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările ulterioare; 
7. Codul de procedură civilă; 
8. Codul Civil; 
9. Codul Penal; 
10. Codul de procedură penală; 
11. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

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

completările ulterioare; 
13. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
14. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. 
 
Atribuțiile prevăzute în fișa postului sunt: 
 
1. Răspunde și are obligația de a depune toate diligențele în vederea apărării şi susţinerii 

interesele A.N.P.C. în faţa instanţelor de judecată de orice grad. 
2. Răspunde pentru ținerea evidenţei proceselor şi litigiilor în care Autoritatea este parte. 
3. Are obligația și răspunde pentru exercitarea căilor de atac legale împotriva soluţiilor 

instanţelor judecătoreşti şi ale altor organe jurisdicţionale. 
4. Are obligația de a verifica apariţia actelor normative, aducându-le la cunoştinţa 

conducerii Autorităţii, actualizează actele normative ce suferă modificări şi completări, 
comunicând dispoziţiile abrogate expres. 
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5. Răspunde pentru legalitatea punctelor de vedere asupra proiectelor de contracte sau 
alte acte cu caracter juridic în legătură cu activitatea Autorităţii. 

6. Răspunde pentru elaborarea notelor de informare și comunicarea acestora conducerii și 
structurilor din cadrul instituției care trebuie să pună în executare, cu privire la 
finalizarea dosarelor aflate în instanta precum și comunicarea hotărârilor. 

7. Răspunde pentru avizarea de contracte, redactează proiecte de contracte, precum şi 
participă la negocierea clauzelor legale contractuale. 

8. Asigură asistenţă juridică comisariatelor regionale pentru protecţia consumatorilor, atât 
direct, cât şi prin coordonarea consilierilor juridici  din cadrul structurilor teritoriale. 

9. Are obligația de analizează și participare la întocmirea proiectelor de acte normative şi 
dă forma finală proiectelor de acte normative elaborate de Autoritate, asigurând 
corelarea cu celelalte acte normative. 

10. Are obligația de a semnala conducerii A.N.P.C. cazurile de aplicare neuniformă a 
legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor, de către personalul cu atribuţii de 
control, şi, când este cazul, face propuneri pentru reglementări. 

11.  Are obligația de a participa la programele de perfecţionare ale funcţionarilor publici din 
cadrul administraţiei publice centrale şi locale organizate de Institutul Naţional de 
Administraţie sau de alte organizaţii. 

12.  Răspunde pentru asigurarea de consultaţii şi cereri cu caracter juridic în toate domeniile 
dreptului şi redactează opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea 
Autorităţii. 

13. Răspunde pentru redactarea, avizarea şi contrasemnarea actelor juridice, atestă 
identitatea părţilor, a consimţământului, a conţinutului şi a datei actelor încheiate, care 
privesc Autoritatea. 

14. Semnează, la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, documentele cu caracter 
juridic emanate de la Autoritate. 

15. Participă la elaborarea de strategii pe termen scurt, mediu şi lung în domeniul specific de 
activitate 

16. Participă la editarea publicaţilor în domeniul protecţiei consumatorilor 
17. Participă, împreună cu celelalte direcţii, la elaborarea proiectelor programelor de 

activitate trimestrială a Autoritaţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. 
18. Solicită de la direcţiile/serviciile de specialitate ale A.N.P.C., precum şi de la comisariatele 

regionale pentru protecţia consumatorilor şi de la Comisariatul Regional pentru Protecţia 
Consumatorilor Bucureşti Ilfov, relaţii, acte, documente, în vederea redactării apărărilor  
sau 

19. acţiunilor introduse la instanţele judecătoreşti, în dosarele în care A.N.P.C. este parte. 
20. În considerarea specificului muncii, are obligația executării sarcinilor de serviciu atât în 

sediul A.N.P.C. , cât şi în sediul altor autorităţi şi instituţii publice, precum şi la instanţele 
de orice grad, în scopul reprezentări intereselor A.N.P.C. 

21. Răspunde pentru asigurarea respectării legalităţii activităţii în cadrul A.N.P.C., prin 
avizarea documentelor ce implică puncte de vedere legale şi angajează instituţia, 
emanate de la direcţii, servicii, compartimente ale A.N.P.C. 

22. Răspunde pentru îndeplinirea oricăror alte atribuţii stabilite conform Legii nr. 514/2003 
privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare. 

23. Se deplasează la instituţiile publice în vederea depunerii/ridicării proiectelor de acte 
normative/susţinere acte normative. 

24. Participă în compartimentul de evaluare  şi achiziţii publice, în cazul în care este 
desemnat. 

25. Răspunde pentru corectitudinea elaborării de rapoarte şi situaţii specifice domeniului de 
activitate, solicitate de către şeful ierarhic sau conducerea A.N.P.C. 

26. Sustine punctele de vedere ale Autorității în relația cu Comisiile Parlamentare din cadrul 
Parlamentului României.  

27. Asigură legătura, la nivel tehnic, cu Direcțiile/serviciile juridice din cadrul altor instituții 
publice centrale pe actele normative date spre analiză. 

28. Asigură secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare al SCIM 
29. Elaborează puncte de vedere pentru dosarele aflate la Curtea de Justiție a Uniunii 

Europene. 
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Bibliografia/Tematică concurs pentru Comisar, clasă I, grad profesional superior – 2 
posturi - ID  393370 și ID 393387, Direcția Generală Control și Supraveghere Piață 
și Armonizare Europeană – Serviciul Produse și Servicii Alimentare 
 

 
1. Constituţia României, republicată; 
2. titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 

de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
5. H.G. nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 
8. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 

petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
9. 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; 

10. H.G.  nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite 
consumatorilor spre vânzare, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

12. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 775/2018 de stabilire a normelor de 
aplicare a articolului 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 privind 
informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, în ceea ce privește 
normele de indicare a țării de origine sau a locului de proveniență a ingredientului primar 
al produselor alimentare 

13. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1337/2013 de stabilire a normelor de 
aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 în ceea ce privește indicarea țării de 
origine sau a locului de proveniență pentru carnea proaspătă, refrigerată sau congelată 
de animale din specia porcină, ovină, caprină și de păsări de curte 

14. Ordin nr. 772/68/859/442/2005 pentru aprobarea Normei privind sistemul rapid de 
alertă pentru alimente şi furaje.   

 
Atribuțiile prevăzute în fișa postului sunt: 
 
1. Participă la elaborarea de strategii pe termen scurt, mediu şi lung în domeniul specific de 

activitate. 
2. Întocmeşte şi actualizează proceduri de control în domeniul de activitate, în vederea 

realizării unei activităţi de control unitare la nivelul teritoriului pentru activitatea curentă 
şi pentru situaţii de excepţie. 

3. Urmăreste acţiunile de control pe piaţă în vederea asigurării de produse şi servicii din 
domeniu sigure ( elaborare tematici de control, centralizare date, elaborare rapoarte 
etc) ; 

4. Primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit 
competenţelor, sesizările persoanelor fizice privind încălcarea drepturilor consumatorilor, 
în situaţii deosebite, care depăşesc competenţa personalului din cadrul Comisariatelor 
teritoriale. 

5. Verifică modul de soluţionare a petiţiilor. 
6. Analizează cauzele care conduc la abateri sistematice de la legislaţia privind protecţia 

consumatorilor şi propune măsuri de rezolvare şi prevenire a acestora în domeniul de 
activitate. 
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7. Participă la acţiuni de control numai pe baza Ordinului emis de Preşedintele 
Autorităţii,pentru verificarea modului de respectare a dispoziţiilor legale privind protecţia 
consumatorilor,referitoare la conformitatea produselor şi serviciilor din domeniul de 
activitate. 

8. Propune, pe baza rezultatelor acţiunilor de control efectuate de structurile teritoriale, 
măsuri de eliminare a deficienţelor: amendarea legislaţiei, crearea de noi acte 
normative, cooperarea cu alte instituţii etc, după caz. 

9. Realizează supravegherea pieţei în special prin analiza riscului pentru depistarea 
produselor si serviciilor din domeniul de activitate neconforme. 

10. Emite propuneri de reglementare, de modificare a actelor normative din domeniul său de 
competenţă. 

11. Participă la efectuarea unor analize, potrivit competenţelor, necesare la elucidarea unor 
probleme legate de nerespectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei 
consumatorilor, apărute  în cadrul acţiunilor de control. 

12. Analizează oportunităţile, constrângerile de ordin legislativ, financiar, tehnologic şi social 
propuse de autorităţile de reglementare în domeniu, inclusiv a propunerilor de 
modificare a legislaţiei lor specifice. 

13. Participă la elaborarea tematicilor de instruire şi pregătire profesională a personalului din 
subordine prin planuri anuale sau periodice, în funcţie de dinamismul legislativ.  

14. Participă la elaborarea de Protocoale din domeniul produselor şi serviciilor alimentare 
15. Se deplasează în teritoriu la solicitarea preşedintelui A.N.P.C. 
16. Verifică la nivelul C.R.P.C. modul de respectare a Procedurilor elaborate de A.N.P.C. 
17. Primeşte informaţiile prin Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje şi 

coordonează, în acest sens,activitatea de control în cadrul A.N.P.C. şi raportează 
concluziile controalelor desfăşurate şi măsurile dispuse instituţiei coordonatoare. 

18. Consiliază operatorii economici la cerere, privind modul de interpretare şi respectare a 
cadrului legal din domeniul protecţiei consumatorilor. 

19. Îndeplineşte alte atribuţii punctuale dispuse de conducerea A.N.P.C. 
20. Informează obligatoriu şeful ierarhic despre sarcinile primite direct de la nivelurile 

ierarhice stabilite. 
21. Respectă procedurile specifice existente în cadrul ANPC, Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare şi Regulamentul Intern. 
 

Bibliografia/Tematică concurs pentru Comisar, clasă I, grad profesional asistent – 
ID  537299 și Comisar, clasă I, grad profesional debutant – ID  202182, Direcția 
Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană – Serviciul Produse 
și Servicii Nealimentare 

 
1. Constituţia României, republicată; 
2.  titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 

de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
5. H.G. nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 
8. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 

petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
9. 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; 

10. Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, 
republicată 1, cu modificările şi completările ulterioare; 
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11. Regulamentul (UE) nr. 1007/2011 privind denumirea fibrelor textile și etichetarea 
corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile şi de abrogare a 
Directivei 73/44/CEE şi a Directivelor 96/73/CE şi 2008/121/CE; 

12. H.G. nr. 699/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 
nr. 1007/2011 privind denumirea fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și 
marcarea compoziției fibroase a produselor textile şi de abrogare a Directivei 73/44/CEE 
şi a Directivelor 96/73/CE şi 2008/121/CE; 

13. Regulamentul nr. 1223/2009/CE privind produsele cosmetice;  
14. H.G. nr. 147/2015 privind adoptarea unor măsuri pentru crearea cadrului de aplicare a 

prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 privind produsele cosmetice, precum şi 
ale Regulamentului (UE) nr. 655/2013 de stabilire a unor criterii comune pentru 
justificarea declaraţiilor utilizate în legătură cu produsele cosmetice;   

15. H.G. nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Atribuțiile prevăzute în fișa postului de Comisar, clasă I, grad profesional asistent – ID  
537299 sunt: 
 

1. Urmăreste acţiunile de control pe piaţă în vederea asigurării de produse şi servicii din 
domeniu  sigure ( centralizare date, elaborare rapoarte etc); 

2. Primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit 
competenţelor, sesizările persoanelor fizice privind încălcarea drepturilor consumatorilor, 
în situaţii deosebite, care depăşesc competenţa personalului din cadrul Comisariatelor 
teritoriale; 

3. Analizează cauzele care conduc la abateri sistematice de la legislaţia privind protecţia 
consumatorilor şi propune măsuri de rezolvare şi prevenire a acestora în domeniul de 
activitate; 

4. Participă la acţiuni de control numai pe baza Ordinului emis de Preşedintele Autorităţii, 
pentru verificarea modului de respectare a dispoziţiilor legale privind protecţia 
consumatorilor,referitoare la conformitatea produselor şi serviciilor din domeniul de 
activitate, precum şi la apărarea drepturilor legitime şi a intereselor economice ale 
acestora, prin efectuarea de controale pe piaţă la producători, importatori, distribuitori, 
vânzători şi în unităţile vamale, având acces la locurile unde se produc, se depozitează 
ori se comercializează, precum şi la documentele referitoare la acestea; 

5. Se deplasează în teritoriu la solicitarea preşedintelui A.N.P.C. ; 
6. Participă în teritoriu la acţiuni comune de control; 
7. Verifică modul de soluţionare a petiţiilor; 
8. Verifică la nivelul C.R.P.C. modul de respectare a Procedurilor elaborate de A.N.P.C.; 
9. Primeşte informaţiile prin Sistemul Rapid de Alertă RAPEX şi coordonează, în acest sens, 

activitatea de control în cadrul A.N.P.C. şi raportează concluziile controalelor desfăşurate 
şi măsurile dispuse instituţiei coordonatoare; 

10. Îndeplineşte alte atribuţii punctuale dispuse de Preşedintele A.N.P.C. ; 
11. Respectă procedurile specifice existente în cadrul ANPC, Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare şi Regulamentul Intern; 
12. Işi ridică nivelul profesional, conform cerinţelor şi recomandărilor şefului ierarhic. 
13. Informează obligatoriu şeful ierarhic despre sarcinile primite direct de la nivelurile 

ierarhice stabilite. 
 

Atribuțiile prevăzute în fișa postului de Comisar, clasă I, grad profesional debutant – ID  
202182 sunt: 

 
1. Urmărirea acţiunilor de control pe piaţă în vederea asigurării de produse şi servicii sigure 

( centralizare date, elaborare rapoarte etc) ; 
2. Primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit 

competenţelor, sesizările persoanelor fizice privind încălcarea drepturilor consumatorilor, 
în situaţii deosebite, care depăşesc competenţa personalului din cadrul Comisariatelor 
teritoriale. 

3. Îndeplineşte alte atribuţii punctuale dispuse de Preşedintele A.N.P.C. 
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4. Primeşte informaţiile prin Sistemul Rapid de Alertă (RAPEX) şi coordonează, în acest 
sens, activitatea de control în cadrul A.N.P.C. şi raportează concluziile controalelor 
desfăşurate şi măsurile dispuse instituţiei coordonatoare. 

5. Respectă procedurile specifice existente în cadrul ANPC, Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare şi Regulamentul Intern. 

6. Işi ridică nivelul profesional, conform cerinţelor şi recomandărilor şefului ierarhic. 
7. Raportează şefului ierarhic superior modul de îndeplinire a sarcinilor primite sau motivele  

de neîndeplinire ; 
8. Informează obligatoriu şeful ierarhic despre sarcinile primite direct de la nivelurile 

ierarhice stabilite. 
 

 
Depunerea dosarelor de concurs şi completarea formularului de înscriere se va face în perioada 
24 noiembrie – 13 decembrie 2021, la Direcţia Economică şi Resurse Umane – Serviciul 
Resurse Umane, tel/fax 021.316.74.84, e-mail resurseumane@anpc.ro, persoană de contact – 
Mitru Tanța – Comisar superior, în Bucureşti, B-dul Aviatorilor nr. 72, sector 1, de luni până joi 
între orele 8.30 – 15.30, iar vineri între orele 8.30 – 13.00. 

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 24 noiembrie 2021. 
 
 
Afișat în data de 24.11.2021 

 
 

   
 
 


