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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. 

ANUNŢ 
 

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor organizează concurs în 
data de 22.12.2021, ora 10.00 (proba scrisă), iar interviul într-un termen de maximum 4 
zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
unor funcţii contractuale vacante, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare, după cum urmează: 

 
Consilier gr. I A – 1 post – Direcția Generală Laboratoare Larex - Compartiment 
Proceduri  
 
Condiţiile specifice obligatorii/prevăzute în fişa postului sunt următoarele: 
� studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă,  
� vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale: minimum 6 

ani și 6 luni. 
 

Șef Birou  – 1 post – Direcția Generală Laboratoare Larex – Birou Suport Tehnic 
Laboratoare: 
 
Condiţiile specifice obligatorii/prevăzute în fişa postului sunt următoarele: 
� studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă,  
� vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale: minimum 2 

ani . 
 
Consilier gr. II  – 1 post – Direcția Generală Laboratoare Larex – Birou Suport 
Tehnic Laboratoare 



2 
 

 
Condiţiile specifice obligatorii/prevăzute în fişa postului sunt următoarele: 
� studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă,  
� vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale: minimum  6 

luni. 
 

Muncitor calificat Tr I – 1 post – Direcția Generală Laboratoare Larex – Birou 
Suport Tehnic Laboratoare: 
 
Condiţiile specifice obligatorii/prevăzute în fişa postului sunt următoarele: 
� studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat,  
� vechimea necesară exercitării funcţiei contractuale: minimum 3 ani și 6 luni  
� certificat calificare în meseria de instalator/electrician/fochist 

 
Referent tr. IA - 1 Post - Direcția Generală Laboratoare Larex – Compartiment 
Relații Clienți: 
 
Condiţiile specifice obligatorii/prevăzute în fişa postului sunt următoarele: 
� studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat 
� vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale: minimum 3 

ani și 6 luni. 
 
Expert gr. I A – 1 post – Direcția Generală Laboratoare Larex – Laborator Produse 
Agroalimentare - Locație București; 
Expert gr. I A – 1 post – Direcția Generală Laboratoare Larex – Laborator 
Instrumental; 
Expert gr. I A – 1 post – Direcția Generală Laboratoare Larex – Laborator Textile și 
Jucării; 
Expert gr. I A – 1 post – Direcția Generală Laboratoare Larex – Laborator pentru 
Analiza Calității Vinurilor și Băuturilor Alcoolice; 
 
Condiţiile specifice obligatorii/prevăzute în fişa postului sunt următoarele: 
� studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă,  
� vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale: minimum 6 

ani și 6 luni. 
 

Consilier gr IA – 1 post – Serviciul de Soluționare Alternativă a Litigiilor - Direcția 
de Soluționare Alternativă a Litigiilor 

 
Condiţiile specifice obligatorii/prevăzute în fişa postului sunt următoarele: 
� studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul 

juridic sau economic; 
� vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale: minimum 6 

ani și 6 luni; 
 

 
Director – 1 post Direcția de Soluționare Alternativă a Litigiilor 
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Condiţiile specifice obligatorii/prevăzute în fişa postului sunt următoarele: 
� studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; 
� Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale: minimum 3 

ani. 
 
Condiţiile de participare la concurs sunt cele prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru 
aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 

 
     Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele 
condiții: 

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 
b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exercițiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare 
abilitate; 
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, 
contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni 
săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția 
situației în care a intervenit reabilitarea. 

 
Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează: 

1. selecţia dosarelor de înscriere; 
2. proba scrisă; 
3. interviul. 
 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa 
precedentă. 

 
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru, menţionat mai sus, pentru înscrierea la concurs 

candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: 
 

1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 
organizatoare; 
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz; 
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea 
condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în 
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 
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5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale 
care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 
6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau 
de către unităţile sanitare abilitate; 
7. curriculum vitae. 

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

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele 
emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are 
antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are 
obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până 
la data desfășurării primei probe a concursului. 
     Dosarele de înscriere se depun în perioada 26.11.2021 – 14.12.2021 (ora 
16.00), la sediul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor din B-dul 
Aviatorilor nr. 72, sector 1, Bucureşti, Serviciul Resurse Umane, tel. 021.316.74.84. 
    Proba scrisă va avea loc în data de 22 decembrie 2021, iar interviul se susține  
într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la 
sediul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor din B-dul Aviatorilor 
nr. 72, sector 1, Bucureşti. 
 
Bibliografia propusă pentru concurs: 

 
Consilier gr. IA, Compartimentul Proceduri: 
 

1. Constituția României, republicată 
2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor 

de discriminare, republicata, cu modificările și completările ulterioare 
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 
4. SR EN ISO/IEC 17025:2018 - Cerinte generale pentru competenţa laboratoarelor de 

încercări si etalonări 
5. Regulamentul (UE) nr.1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 

25.10.2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare 
6. Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcțiionarea Autorității 

Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare 
7. SR EN ISO 19011:2018 - Ghid pentru auditarea sistemelor de management 
8. SR EN ISO 9001:2008 – Sisteme de management al calității. Cerințe. 

 
Şef Birou gr. II, Biroul Suport Tehnic Laboratoare: 

1. Constituția României, republicată 
2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor 

de discriminare, republicata, cu modificările și completările ulterioare 
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 
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4. SR EN ISO/IEC 17025:2018 - Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de 
încercări si etalonări 

5. Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcțiionarea Autorității 
Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare 

 
Consilier gr. II, Biroul Suport Tehnic Laboratoare: 

1. Constituția României, republicată 
2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor 

de discriminare, republicata, cu modificările și completările ulterioare 
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 
4. SR EN ISO/IEC 17025:2018 - Cerinte generale pentru competenţa laboratoarelor de 

încercări si etalonări 
5. Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcțiionarea Autorității 

Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare 
Muncitor calificat I, gr. 5, Biroul Suport Tehnic Laboratoare: 
 

1. Constituția României, republicată 
2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor 

de discriminare, republicata, cu modificările și completările ulterioare 
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 
4. Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcțiionarea Autorității 

Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare 
5. Normativ privind exploatarea instalaliilor de incalzire centrala I 13/1-02 aprobat MLPTL 

cu Ordinul nr.929 /02.07 .2002 . 
6. Normativ privind exploatarea instalatiilor sanitare I 9/I-96 aprobat de MLPTL cu Ordinul 

nr.86/ N-05 .12.96 

7. ORDIN nr. 2.741 din 1 noiembrie 2011 privind aprobarea reglementării tehnice 
"Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente 
clădirilor", indicativ I 7-2011 

 
Expert, gr. I A, Laborator Instrumental 
 

1. Constituția României, republicată; 
2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor 

de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 
4. SR EN ISO/IEC 17025:2018 - Cerinte generale pentru competenţa laboratoarelor de 

încercări si etalonări 
5. Politica Renar P-05 
6. Politica Renar P-04 
7. Regulamentul (UE) nr.1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 

25.10.2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare 
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8. Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcțiionarea Autorității 
Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare 

9. Regulamentul (CE) 333/2007 al comisiei din 28 martie 2007 de stabilirea a metodelor de 
prelevare a probelor si de analiza pentru controlul oficial al nivelurilor de plumb, 
cadmiu, mercur, staniu anorganic, 3-MCPD si benzo(a)piren din produsle alimentare 

10. Controlul fizico-chimic al alimentelor, Horia Dumitrescu, Constantin Milu          editura 
Medicala 1997 

Expert, gr. I A, Laborator Produse Agroalimentare: 
 

1. Constituția României, republicată 
2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor 

de discriminare, republicata, cu modificările și completările ulterioare 
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 
4. SR EN ISO/IEC 17025:2018 - Cerinte generale pentru competenţa laboratoarelor de 

încercări si etalonări 
5. Politica Renar P-05 
6. Politica Renar P-04 
7. Regulamentul (UE) nr.1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 

25.10.2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare 
8. Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcțiionarea Autorității 

Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare 
9. Controlul fizico-chimic al alimentelor, Horia Dumitrescu, Constantin Milu editura Medicala 

1997 
Expert gr. IA, Laboratorul Textile si Jucarii: 
 

1. Constituția României, republicată 
2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor 

de discriminare, republicata, cu modificările și completările ulterioare 
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 
4. SR EN ISO/IEC 17025:2018 - Cerinte generale pentru competenţa laboratoarelor de 

încercări si etalonări 
5. Politica Renar P-05 
6. Politica Renar P-04 
7. Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcțiionarea Autorității 

Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare 
8. Regulamentul UE 1007/2011 privind denumirile fibrelor textile si etichetarea 

corespunzatoare si marcarea compozitiei fibroase a produselor textile 
 
Expert, gr. I A, Laborator pentru analiza calităţii vinurilor şi băuturilor alcoolice: 
 

1. Constituția României, republicată 
2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor 

de discriminare, republicata, cu modificările și completările ulterioare 
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3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare 

4. SR EN ISO/IEC 17025:2018 - Cerinte generale pentru competenţa laboratoarelor de 
încercări si etalonări 

5. Politica Renar P-05 
6. Politica Renar P-04 
7. Regulamentul (UE) nr.1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 

25.10.2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare 
8. Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcțiionarea Autorității 

Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare 
9. Legea nr. 164 din 24 iunie 2015 a Viei şi Vinului în sistemul organizării comune a pieţei 

vitivinicole 
10. HG nr.512 din 20 iulie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

viei şi vinului 
11. REGULAMENTUL (UE) 2019/787 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor 
spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și etichetarea altor 
produse alimentare, protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea 
alcoolului etilic și a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice 

12. Regulamentul (CE) nr. 2870/2000 modificat de Reg(CE) nr.2091/2002 de stabilire a 

metodelor comunitare de referință pentru analiza băuturilor spirtoase  
13. Ordin nr. 368/1160/212/2008 MADR/MSP/ANPC pentru aprobarea Normelor privind 

definirea, descrierea, prezentarea si etichetarea bauturilor traditionale romanesti 
14. Tratat de Oenochimie Autori Valeriu D.Cotea /Cristinel Zanoaga/Valeriu V.Cotea, Editura 

Academiei Romane 2009   Vol.II  Cap. 1 si 10 
 

Referent tr. IA -1 Post - D.G.L. Larex – Compartiment Relații Clienți: 
 

1. Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare; 

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

3. Legea 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 
4. Legea nr. 82/1991 ***Republicată – Legea contabilităţii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
5.  Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile; 
6.  Constituția României, republicată 
7.  Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 - privind prevenirea și sancționarea tuturor 

formelor de dicriminare, republicata, cu modificările și completările ulterioare 
8. SR EN ISO/IEC 17025:2018 - Cerinte generale pentru competenţa laboratoarelor de 

încercări si etalonări 
9. Legea nr. 202/2002 - privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
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Director  – 1 Post- Direcția De Soluționare Alternativă A Litigiilor: 
 
 

1. Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare; 

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

3. Legea 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 
4. Ordonanţa nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi 

comercianţi; 
5. Hotărârea Guvernului nr. 775/2016 privind organizarea şi funcţionarea structurii 

responsabile cu derularea procedurilor de soluţionare alternativă a litigiilor din cadrul 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor;  

6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 
7. Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, 

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

profesionişti şi consumatori, 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. Constituția României, republicată 
11. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 
formelor de discriminare, republicata, cu modificările și completările ulterioare 

12. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și 
bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 
Consilier gr. IA  - 1 Post – Serviciul De Soluționare Alternativă A Litigiilor- Direcția 
De Soluționare Alternativă A Litigiilor: 
 

1. Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii 
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare; 

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

3. Legea 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 
4. Ordonanţa nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi 

comercianţi; 
5. Hotărârea Guvernului nr. 775/2016 privind organizarea şi funcţionarea structurii 

responsabile cu derularea procedurilor de soluţionare alternativă a litigiilor din cadrul 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor;  

6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 
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7. Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între 
profesionişti şi consumatori, 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. Constituția României, republicată 
11. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 

formelor de discriminare, republicata, cu modificările și completările ulterioare 
12. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 
 
 
 
Afișat astăzi, 25.11.2021 


