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Bibliografie  
pentru concursul organizat în vederea ocupării postului de director  la Direcția 

Coordonare Tehnică, Direcția Executivă 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; 
 
3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poştale, cu modificările şi 
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. 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; 
 
6. Legea audiovizualului nr.504/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
7. Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în 
sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
8. Ordonanţa de urgenţă nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic 
pentru apeluri de urgenţă, aprobată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
9.  Hotărârea Guvernului nr.487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică; 
 
10. Hotărârea Guvernului nr.740/2016 privind punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio; 
 
11. 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; 
 
12. Decizia președintelui ANCOM nr.987/2012 privind regimul de autorizare generală pentru 
furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice; 
 
13. Decizia președintelui ANCOM nr.313/2017 privind regimul de autorizare generală pentru 
furnizarea serviciilor poştale; 
 
14. Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice; 
 
15. Acordul HCM (agreat prin corespondență în 2018) privind coordonarea frecvenţelor cuprinse în 
intervalul dintre 29,7 MHz şi 43,5 GHz pentru serviciile fix şi  mobil terestru. (disponibil la 

http://www.hcm-agreement.eu/http/englisch/verwaltung/index_berliner_vereinbarung.htm) 
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16. Recomandarea ITU-R P.1546-5: “Method for point-to-area predictions for terrestrial services 
in the frequency range 30 MHz to 3 000 MHz“ (disponibilă la adresa 
http://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/p/R-REC-P.1546-5-201309-I!!PDF-E.pdf) 

17. Recomandarea ITU-R SM.443-4: “Bandwidth measurement at monitoring stations” 
(disponibilă la adresa http://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/sm/R-REC-SM.443-4-200702-I!!PDF-
E.pdf); 
 
18. Recomandarea ITU-R SM.378: “Field-strength measurements at monitoring stations” 
(disponibilă la adresa http://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/sm/R-REC-SM.378-7-200702-I!!PDF-
E.pdf); 
 
19. Recomandarea ITU-R SM.575-2: “Protection of fixed monitoring stations against interference 
from nearby or stong transmitters ” (disponibilă la adresa http://www.itu.int/dms_pubrec/itu-
r/rec/sm/R-REC-SM.575-2-201310-I!!PDF-E.pdf); 
 

20. Recomandarea ITU-R SM.1537-1: “Automation and integration of spectrum monitoring 

systems with automated spectrum management” (disponibilă la adresa 
http://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/sm/R-REC-SM.1537-1-201308-I!!PDF-E.pdf); 

 

21. Recomandarea ITU-R SM.1708-1: “Field-strength measurements along a route with 
geographical coordinate registrations” (disponibilă la adresa http://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/sm/R-

REC-SM.1708-1-201109-I!!PDF-E.pdf); 

 

22. Recomandarea ITU-R SM.1880-2: “Spectrum occupancy measurements and evaluation” 
(disponibilă la adresa http://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/sm/R-REC-SM.1880-2-201709-I!!PDF-E.pdf); 

 

23. Recomandarea ITU-R SM.2039: “Spectrum monitoring evolution” (disponibilă la adresa 

http://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/sm/R-REC-SM.2039-0-201308-I!!PDF-E.pdf); 

 
24. ITU-R Handbook Spectrum Monitoring, ediția 2011 (disponibilă la adresa 
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/hdb/R-HDB-23-2011-PDF-E.pdf); 
 
25. ITU Radio Regulation, ediția 2016 (disponibilă la adresa https://www.itu.int/pub/R-REG-RR-
2016);  
 
26. ECC Strategic Plan for the period 2015-2020, Montreux, 28 noiembrie 2014 (disponibilă la 
adresa https://cept.org/files/18334/ECC%20Strategic%20Plan%202015-2020%20web-ready.pdf); 
 
27. Rules of Procedure for the Electronic Communications Committee (and its subordinate 
entities) Edition 15 Approved by the 45th ECC Plenary meeting, Rotterdam, 27-30 June 2017 
(disponibilă la adresa 
https://www.cept.org/files/1051/Edition%2015_Amendments%20to%20the%20ECC%20RoP_June%2
02017.pdf). 
 
 II. Manual Gower de Management, Editura CODECS, București.  
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