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Tematica şi bibliografia concursului organizat de 
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN 

COMUNICAŢII  
pentru ocuparea postului de consilier juridic în cadrul Serviciului Litigii şi 
Protecţia Drepturilor Utilizatorilor/Direcţia Juridică/Secretariat General 

 
 

 
1. DREPT ADMINISTRATIV 
 
TEMATICA: 

- Actul administrativ; 
- Organizarea administraţiei publice (Teoria generală a organizării 

administraţiei publice, Guvernul şi administraţia centrală); 
- Actul administrativ – jurisdicțional. 
 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ: 
- „Drept administrativ” –  Dana Apostol Tofan; 
- Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
 

2. DREPT PROCESUAL CIVIL 
 
TEMATICA: 

- Principiile dreptului procesual civil; 
- Acţiunea civilă; 
- Participanţii la procesul civil; 
- Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţelor judecătoreşti; 
- Actele de procedură; 
- Termenele procedurale; 
- Procedura în faţa primei instanţe; 

- Competenţa instanţelor judecătoreşti – delimitarea competenţei 
instanţelor judecătoreşti faţă de competenţa altor organe jurisdicţionale; 

 
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ: 

- „Tratat de procedură civilă” – Ion Deleanu;  
- „Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole” - G. Boroi; 
- „Noul Cod de Procedură Civilă” 
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4. ELEMENTE DE TEHNICĂ LEGISLATIVĂ 
 

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/21698). 

 
5. LEGISLAȚIA ÎN DOMENIUL COMUNICAŢIILOR ELECTRONICE ȘI 
SERVICIILOR POȘTALE 

 
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea 

Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, 
aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările 
ulterioare 
(http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/OUG_22_2009_ANCOM_co
nsolidat_21_noiembrie_2013.pdf); 

- 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 
(http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/OUG_111_2011_Consolidat
a_29_martie_2019.pdf) – Definiții; Regimul de autorizare generală; 
Securitatea și integritatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice; 
Drepturile utilizatorilor finali; Transparența; Asigurarea accesului și 
interconectării; Obligații impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe 
piețele de gros; Soluționarea litigiilor; Furnizarea de informații; 
Consultare, transparență și informare; Supraveghere, control și sancțiuni;  

- Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de 
comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru 
reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice 
(https://www.ancom.ro/uploads/articles/Legea%20nr159_2016_consolida
ta_%204%20iulie%202019_faratrack.pdf) - Dispoziţii generale; Accesul la 
infrastructura fizică a operatorilor de reţea; Dispoziţii privind autorizarea 
construirii reţelelor de comunicaţii electronice; Soluţionarea litigiilor; 
Furnizarea de informaţii, control şi sancţiuni; 

- Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, 
aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 187/2013, cu 
modificările și completările ulterioare 
(https://www.ancom.ro/uploads/links_files/OUG_13_2013_consolidata_2_
septembrie_2019_fara_track.pdf) - Dispoziţii generale; Regimul de 
autorizare generală a furnizorilor de servicii poştale; Protecţia 
utilizatorilor; Răspunderea pentru furnizarea serviciilor poştale; Regim 
sancţionator şi dispoziţii procedurale; 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile 
consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și 
completările ulterioare 
(https://www.ancom.ro/uploads/links_files/OUG_34_2014_consolidare_2
019.pdf); 

- Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii nr. 480/2010 privind stabilirea procedurii de 
soluţionare a litigiilor ce intră în competenţa Autorităţii Naţionale pentru 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/21698
http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/OUG_22_2009_ANCOM_consolidat_21_noiembrie_2013.pdf
http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/OUG_22_2009_ANCOM_consolidat_21_noiembrie_2013.pdf
http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/OUG_111_2011_Consolidata_29_martie_2019.pdf
http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/OUG_111_2011_Consolidata_29_martie_2019.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/articles/Legea%20nr159_2016_consolidata_%204%20iulie%202019_faratrack.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/articles/Legea%20nr159_2016_consolidata_%204%20iulie%202019_faratrack.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/links_files/OUG_13_2013_consolidata_2_septembrie_2019_fara_track.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/links_files/OUG_13_2013_consolidata_2_septembrie_2019_fara_track.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/links_files/OUG_34_2014_consolidare_2019.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/links_files/OUG_34_2014_consolidare_2019.pdf
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Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(https://www.ancom.ro/uploads/forms_files/134272607_decizie_2010_48
0.pdf); 

- Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii nr. 1171/2016 pentru stabilirea procedurii 
de soluționare a litigiilor privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de 
comunicații electronice 
(https://www.ancom.ro/uploads/forms_files/Decizie_2016_117114804060
29.pdf); 

- Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 
cu modificările şi completările ulterioare 
(http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29779). 

 
 

6. Jurisprudență - DECIZII ANCOM PRIVIND SOLUȚIONAREA LITIGIILOR: 
- disponibile pe pagina de internet a ANCOM, la secțiunea 
Industrie/Comunicații electronice/Litigii între furnizori/Litigii înaintate 
ANCOM 

 
 

NOTĂ: Tematica şi bibliografia de concurs sunt orientative şi vizează exclusiv proba 
scrisă. 

  
 
 
 
 

https://www.ancom.ro/uploads/forms_files/134272607_decizie_2010_480.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/forms_files/134272607_decizie_2010_480.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/forms_files/Decizie_2016_11711480406029.pdf
https://www.ancom.ro/uploads/forms_files/Decizie_2016_11711480406029.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29779

