
 
 

                                                         

 

 

BIBLIOGRAFIA  

pentru concursul de ocupare a unui post de expert în cadrul 

Serviciului Evenimente și Deplasări,  

Direcția Relații Internaționale, Secretariatul General 

 

În procesul de evaluare, vor fi testate cunoştinţele generale legate de: 

 

1. Organizare evenimente; 
2. Protocol, imagine instituţională şi relaţii internaţionale; 
3. Relaţii publice şi comunicare;  
4. Drepturile cetăţeanului şi interesele instituţiei publice; 
5. Stadiul şi evoluţia pieţei româneşti de comunicaţii electronice şi servicii poştale; 
6. Politica externă a României; 
7. Globalizare şi regionalizare – tendinţe în lumea contemporană; 
8. Politică şi economie internaţională; 
9. Organisme internaţionale din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor 

poştale; 
10. Terminologia de specialitate în domeniul comunicaţiilor electronice. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012 
(http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/OUG_111_2011_Consolidata_29_martie_2
019.pdf);  

2. Ordonanța de Urgență nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru 
Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu 
modificările și completările ulterioare 
(http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/OUG_22_2009_ANCOM_consolidat_21_no
iembrie_2013.pdf); 
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2 
 

3. Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 
2018 de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice (https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972&from=EN)  

4. HOTARÂREA GUVERNULUI nr.518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului 
român trimis în străinatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu 
modificările şi completările ulterioare 

5. LEGEA nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu 
modificările şi completările ulterioare 

6. HOTARAREA GUVERNULUI nr.189/2001 privind unele măsuri referitoare la efectuarea 
deplasărilor în străinătate, în interes de serviciu, de către de către demnitarii şi asimilaţii 
acestora din administraţia publică 

7. HOTARAREA GUVERNULUI nr.552/1991 privind organizarea în ţară a acţiunilor de protocol 
şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua 
în acest scop de către instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare 

 

8. Organizații și organisme internaționale și regionale: 

https://www.mae.ro/taxonomy/term/354/2 ; https://www.un.org/en/ ; 

https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx ; https://cept.org/ ; https://www.fratel.org/ ; 

https://berec.europa.eu/ ; https://www.irg.eu/ ; http://eapereg.org/ . 
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