
 
 
 
 

 

Bibliografie 
pentru concursul organizat în vederea ocupării a două posturi de inspector la Oficiul 
Județean Harghita și a unui post de inspector la Oficiul Județean Sălaj, Direcția 

Regională Cluj, a două posturi de inspector la Oficiul Controlul Furnizorilor și a unui post 
de inspector la Oficiul Controlul Pieței Echipamentelor Radio, Serviciul Control Regional, 

a unui post de referent la Oficiul Județean Tulcea, a unui post de inspector la Oficiul 
Județean Giurgiu, a unui post de inspector la Oficiul Județean Vâlcea și a unui post de 

inspector la Oficiul Județean Ialomița, Direcția Regională București, a unui post de 
inspector la Oficiul Județean Suceava, a unui post de inspector la Oficiul Județean 

Galați, a unui post de inspector la Oficiul Județean Bacău și a unui post de inspector la 
Oficiul Județean Neamț, Direcția Regională Iași, a unui post de inspector la Serviciul 
Control Regional și a unui post de inspector la Oficiul Județean Hunedoara, Direcția 

Regională Timiș, Direcția Executivă Monitorizare și Control 
 
 

 

A. 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; 

 
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. Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii 

electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării 
reţelelor de comunicaţii electronice; 

 
5. Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare;  
 
6. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea 

Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, aprobată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
7. Hotărârea Guvernului nr. 236/2006 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în 

domeniul operării staţiilor de radiocomunicaţii; 
 
8. Hotărârea Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică; 



 
9. Hotărârea Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziţie pe piaţă a 

echipamentelor radio; 
 
10. 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. 

 
11. Decizia preşedintelui ANCOM nr. 353/2015 privind procedura de acordare a 

drepturilor de utilizare a frecventelor radio; 
 
12. Decizia preşedintelui ANCOM nr. 987/2012 privind regimul de autorizare generală 

pentru furnizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice; 
 
13. Decizia preşedintelui ANCOM nr. 313/2017 privind regimul de autorizare generală 

pentru furnizarea serviciilor poștale; 
 
14. Decizia preşedintelui ANCOM nr. 375/2013 privind Planul naţional de numerotaţie; 
 
15. Decizia președintelui ANRC nr.144/EN/2006 privind implementarea portabilității 

numerelor, cu modificările și completările ulterioare. 
                           Mihaela Angelica DAVID, expert SC reprezentant sindicat  
 
B. ALTE DOCUMENTE 
 
1. Edmond Nicolau: Manualul inginerului electronist – Măsurări electronice; 
 
2. Pagina de internet a ANCOM (www.ancom.org), secţiunea Industrie cu subsecţiunile:  
 Autorizare şi licenţiere; 
 Comunicaţii electronice; 
 Resurse limitate; 

 Servicii poştale; 
 Monitorizare şi control. 
 
3. HCM Agreement, secţiunile: History şi Frequency Co-ordination; 
http://www.hcm-

agreement.eu/http/englisch/verwaltung/index_berliner_vereinbarung.htm 
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