
 

 

 

                                                   

 
ANUNŢ 

 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor organizează concurs, pe data de 

23.11.2016 (proba scrisă), ora 10.00 și 25.11.2016 (interviul) pentru ocuparea unei funcţii 
publice de execuţie vacante din cadrul aparatului propriu al A.N.P.C.  

 
Condiţiile care trebuie  să  fie întrunite de participanţii la concurs sunt următoarele: 
 
Comisar I debutant – Serviciul Produse și Servicii Financiare 

� Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. 
 

 
 Actele care alcătuiesc dosarul de concurs sunt : 
- formularul de înscriere;  
- copia actului de identitate; 
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;  
- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în 

muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 
- cazierul judiciar;  
- adeverinţa 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; 

- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că persoana nu a 
desfăşurat activităţi de poliţie politică. 

 
Copiile de pe actele menţionate se vor prezenta în copii legalizate sau însoţite de 

documentele originale. 
Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor de către secretarul comisiei de 

concurs sau poate fi descărcat de pe site-ul www.anpc.gov.ro, unde se află postat împreună cu 
modelul declaraţiei pe propria răspundere care să ateste că persoana nu a desfăşurat activităţi 
de poliţie politică. 

Bibliografia necesară este afişată alăturat. 
 
Depunerea dosarelor de concurs şi completarea formularului de înscriere se va face în 

perioada 24.10.2016 – 14.11.2016, la Direcţia Economică şi Resurse Umane, în Bucureşti, B-
dul Aviatorilor nr. 72, etaj 1, sector 1, între orele 8.30 – 16.30 de luni până joi şi între orele 8.30 
– 14.00 în ziua de vineri. 
 

Pentru informaţii suplimentare sunaţi la numărul 021.316.74.84.  
Menţionăm că anunţul de concurs a apărut în M.O. - Partea a III-a din 24.10.2016, în 

ziarul România Liberă şi la sediul ANPC, în aceeaşi dată. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
BIBLIOGRAFIE  

pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de comisar I debutant din cadrul 
D.G.C.S.P.A.E. - Serviciul Produse și Servicii Financiare 

 
1. Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare; 
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r(2), cu modificările şi completările 
ulterioare;  
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; 
4. Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor,  republicatã 2,  cu 
modificările şi completările ulterioare; 
5. 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; 
6. Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi 
consumatori, r3; 
7. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 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. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicată 
1, cu modificările şi completările ulterioare; 
10. Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi 
executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare, republicată 1, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
11. Ordin nr. 632/2009 privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către operatorii 
economici care desfăşoară activităţi de schimb valutar; 
12.Ordonanţa de urgenţă nr. 113/2009 privind serviciile de plată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
13. Ordonanţa urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor 
încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
14. Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
15. Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


