
 
 
 

 
 

BIBLIOGRAFIA  
privind organizarea concursului în vederea ocupării postului de consilier juridic în cadrul 

Direcției Regionale București din cadrul Direcției Executive Monitorizare și Control 
 
 

I. LEGISLAŢIE  
1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, 
aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 Tematică:  
– Capitolul II (Autorizarea furnizării de rețele și servicii de comunicații electronice); 
– Capitolul III (Regimul juridic al resurselor limitate necesare pentru furnizarea de rețele 
și servicii de comunicații electronice);  
– Capitolul V (Drepturile utilizatorilor finali);  
– Capitolul XI (Consultare, transparență și informare); 
– Capitolul XII (Supraveghere, control și sancțiuni). 
 
3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată, cu 
modificări şi completări, prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările 
ulterioare;  
 
4. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în 
cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
157/2015, cu modificările ulterioare; 
 
5. Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
Tematică:  
– Capitolul V (Licențe și autorizații),  
– Capitolul VII (Contravenții și sancțiuni).  
6. Hotărârea Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică, 
modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 431/2019;  
 
7. Hotărârea Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziţie pe piaţă a 
echipamentelor radio, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 431/2019;  
 



8. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată, cu 
modificări și completări, prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
9. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 
10. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu 
modificările și completările ulterioare.  
 
11. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2019 privind operarea Sistemului de 
avertizare a populației în situații de urgență “RO-ALERT”; 
 
12. Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
 
II. Drept procesual civil  
 
Tematică:  
– Acţiunea civilă; 
– Participanţii la procesul civil; 
– Competenţa instanţelor judecătoreşti; 
– Actele de procedură;  
– Termenele procedurale;  
– Procedura în faţa primei instanţe;  
– Apelul; 
– Recursul;  
– Contestaţia în anulare;  
– Revizuirea;  
– Recursul în interesul legii;  
– Asigurarea unei practici judiciare unitare;  
– Executarea silită. 
 
 BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ: 
– Codul de procedură civilă;  
– „Tratat de procedură civilă. Noul Cod de procedură civilă”, Vol. I, II si III – Ion 
Deleanu; 
– ”Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole”, Vol. I și II – Coordonator 
Gabriel Boroi; 
– Codul de procedură fiscală. 
 
NOTE:  
a. Tematica şi bibliografia de concurs sunt orientative şi vizează exclusiv proba scrisă; 
b. Scopul examinării candidaţilor nu este de a evalua capacitatea de a prezenta fidel 
dispoziţiile actelor normative şi/sau a diferitelor opinii existente în literatura de 
specialitate, ci existenţa unor cunoştinţe de bază atât în domeniul dreptului, în general, 
cât şi în ceea ce priveşte domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, care să le permită rezolvarea în mod 
complet, corect şi operativ a problemelor practice ce survin în activităţile de control și de 
monitorizare desfășurate de ANCOM, precum și de contencios. 


