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ANUNȚ 

                                                   
 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor organizează concurs, în data de 
28.08.2019 (proba scrisă), ora 10.00 și 30.08.2019 (interviul) pentru ocuparea unor funcţii 
publice de execuţie vacante din cadrul aparatului propriu al A.N.P.C..  

 
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 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 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: 

 
� Comisar clasa I, grad profesional principal – Direcția Generală Control și 

Supraveghere Piață și Armonizare Europeană – Serviciul Produse și Servicii 
Alimentare - 1 post 

1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
2. Vechime în specialitate de minim 5 ani; 
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� Comisar clasa I, grad profesional asistent – Direcția Generală Control și 

Supraveghere Piață și Armonizare Europeană – Serviciul Produse și Servicii 
Nealimentare - 1 post 

1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
2. Vechime în specialitate de minim 1 an; 

 
� Comisar clasa I, grad profesional principal – Direcția Generală Control și 

Supraveghere Piață și Armonizare Europeană – Biroul Control Produse și 
Servicii Metale și Pietre Prețioase - 1 post 

1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
2. Vechime în specialitate de minim 5 ani; 

 
� Comisar clasa I, grad profesional principal – Direcția Economică și Resurse 

Umane – Serviciul Resurse Umane - 1 post 
1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
2. Vechime în specialitate de minim 5 ani; 

 
� Comisar clasa I, grad profesional superior – Direcția Economică și Resurse 

Umane – Serviciul Financiar - Contabilitate - 1 post 
1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul 

economic; 
2. Vechime în specialitate de minim 7 ani. 
 

 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. 
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Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin publicare pe pagina de 
internet a instituției, precum şi la sediu. 

Bibliografiile necesare sunt afişate alăturat. 
Atribuțiile specifice prevăzute în fișa postului sunt: 

Comisar I principal – Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și 
Armonizare Europeană – Serviciul Produse și Servicii Alimentare 
 

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

� 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. 

� 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. 

� 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. 

� Se deplasează în teritoriu la solicitarea preşedintelui A.N.P.C. 
� Participă în teritoriu la acţiuni comune de control. 
� Verifică modul de soluţionare a petiţiilor. 
� Verifică la nivelul C.R.P.C. modul de respectare a Procedurilor elaborate de 

A.N.P.C.. 
� Primeşte informaţiile prin Sistemul Rapid de Alertă şi coordonează, în acest sens, 

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

� Îndeplineşte alte atribuţii punctuale dispuse de Preşedintele A.N.P.C.. 
 
Comisar I asistent – Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și 
Armonizare Europeană – Serviciul Produse și Servicii Nealimentare 
 

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

� 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. 

� Propune, pe baza rezultatelor acţiunilor de control efectuate de Comisariatele 
Regionale pentru Protecţia Consumatorilor, măsuri de eliminare a deficienţelor: 
amendarea legislaţiei, crearea de noi acte normative, cooperarea cu alte instituţii 
etc, după caz. 
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� Emite propuneri de reglementare, de modificare a actelor normative din domeniul 
său de competenţă. 

� 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. 

� Participă la elaborarea de tematici de control, rapoarte sinteză. 
� Urmăreste acţiunile de control pe piaţă în vederea asigurării de produse şi servicii 

din domeniu sigure ( centralizare date, elaborare rapoarte etc) ; 
� Verifică modul de soluţionare a petiţiilor. 
� 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. 

� Îndeplineşte alte atribuţii punctuale dispuse de Preşedintele A.N.P.C. 
 

Comisar I principal – Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și   
Armonizare Europeană – Biroul Control Produse și Servicii Metale și Pietre 
Prețioase 
 

� Întocmește documente de control la operatorii economici care comercializează 
produse din metale și pietre prețioase și/sau prestează servicii metale și pietre 
prețioase.  

� Primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit 
competenţelor, sesizările persoanelor fizice privind încălcarea drepturilor 
consumatorilor. 

� Centralizează datele şi elaborează notele/rapoartele ca urmare a controalelor 
desfăşurate de Comisariatele Regionale pentru Protecţia Consumatorilor în domeniul 
său de competență. 

� Completează corect şi complet toate capitolele cuprinse în formularul de PVCC / 
PVC. 

� Întocmeste corespondența, rapoarte sau alte documente privind activitatea structurii 
din care face parte și îndeplineste operativ orice alte sarcini conform solicitării 
conducerii ANPC. 

Comisar I principal – Direcția Economică și Resurse Umane – Serviciul Resurse 
Umane  

� Raspunde de  gestionarea legitimaţiilor de serviciu. 
� Asigură, după caz , secretariatul comisiilor de concurs/examen şi comisiilor de 

soluţionare a contestaţiilor pentru concursurile/examenele organizate în condiţiile 
legii. 

� Modifică şi actualizează bazele de date privind personalul, la nivel central şi la nivel 
de Comisariate. 

� Raspunde de legalitatea actelor privind vechimea in muncă eliberate la cerere sau 
furnizate diferitelor institutii.  

� Raspunde de transmiterea oricarei modificari, in relatia cu angajatii ANPC, catre 
compartimentele vizate. Ex. modificarile salariale se anunta serviciului Financiar-
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Contabilitate 
� Raspunde de eliberarea de adeverinţe pentru actuali/foşti angajati ai instituţiei si de 

acuratetea datelor completate. 
� Urmăreşte completarea corespunzătoare a condicilor de prezenţă şi actualizarea 

acestora în concordanţă cu fluctuaţia personalului. Anunta orice anomalie constatata 
sefului ierarhic superior. 

� Raspunde de centralizarea programarii concediilor de odihnă pentru personalul 
aparatului propriu. 

Comisar I superior – Direcția Economică și Resurse Umane – Serviciul Financiar - 
Contabilitate  

� Întocmeşte şi înregistrează notele contabile pentru activitatăţile finanţate de la bugetul 
de stat ; 

� Urmarește legalitatea documentelor primite spre înregistrare răspunzând de 
corectitudinea datelor înscrise; 

� Contabilizează și înregistrează deconturile; 
� Ține evidența, întocmește și introduce notele contabile pentru toate conturile; 
� Ține evidența, întocmește și introduce notele contabile de amortizare; 
� Contabilizează și înregistrează facturile furnizorilor  
� Verifică și corectează jurnalul de vânzări și cumpărari; 
� Întocmește lunar decontul de TVA pe baza jurnalelor; 
� Efectuează componente ale soldurilor conturilor și efectuează reglări pe baza acestora; 
� Colaborează din punct de vedere informatic la întocmirea situațiilor financiare 

trimestriale și anuale de la unitățile subordonate,  
� Ține evidența plăților și cheltuielilor pe fișe de credite bugetare, pe articole și alineate pe 

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

contabile; 
� Răspunde de exactitatea datelor trecute în fișele de execuție bugetară, având obligația 

să înregistreze cât mai în amănunt plățile și cheltuielile conform notelor contabile; 
� 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; 

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

� 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; 

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

� Întocmește confirmările de sold la închiderea exercițiului, pentru clienți interni și externi; 
 
Depunerea dosarelor de concurs şi completarea formularului de înscriere se va face în 

perioada 29.07.2019 – 19.08.2019, la Direcţia Economică şi Resurse Umane – Serviciul 
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Resurse Umane, tel/fax 021.316.74.84, e-mail resurseumane@anpc.ro, persoană de contact – 
Mitru Tanța – Comisar, 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. 

 
Menţionăm că anunţul de concurs a apărut 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 29.07.2019. 
 
 
 

 


