
F4–RUPP                                                                                                           Ediţie:1,Revizie:0     
 

1/1

 
 
 
 

 
 

ANUNŢ 
EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL 

 
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, înființată în baza 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2009, aprobată prin Legea nr.113/2010, cu modificările și 
completările ulterioare, organizează la sediul central ANCOM, examenul pentru promovarea în 
gradul profesional IA a doamnei MIHAI Ana Maria, având funcția de expert în cadrul  Biroul 
Management Programe Internaționale. 

 
Examenul are loc în data 23.03.2017, începând cu ora 10.00 
Examenul va consta într-o probă scrisă. 
 
Bibliografia pentru examen:  
 
1. Legislaţie privind gestionarea asistenţei comunitare nerambursabile: 
• HG nr. 457/2008 – privind cadrul institutional de gestionare şi coordonare a instrumentelor 
structurale, cu modificările şi completările ulterioare 
• HG nr. 759/2007 – privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul  operaţiunilor 
finanţate din programe operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare 
2. Legislaţie în domeniul achiziţiilor publice: 
• OUG  nr. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei  referitoare la achiziţiile        publice  
• OUG  nr. 34/2006 – privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor  de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare 
3. Legislaţie în domeniul ajutorului de stat: 
OUG  nr. 117/2006 – privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, cu modificările şi 
completările ulterioare 
4. Legislaţie privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare: 
OUG  nr. 66 / 2011 – privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora 
5. Legislaţie telecom: 
• OUG nr. 22/2009 - privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările 
ulterioare  
• OUG nr. 111/2011 – privind comunicaţiile electronice, cu modificările şi completările 
ulterioare 
• Legea nr. 154 / 2012 - privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice 
6. Standardul PMI „Project Management Body of Knowledge” (PMBoK, 2004) - 
http://www.pmi.org/en/PMBOK-Guide-and-Standards/Standards-Library-of-PMI-Global-
Standards.aspx 
 
 
Persoană de contact: 
DRĂGAN Monica, expert Biroul Organizare Resurse Umane și Managementul Performanței, Serviciul 
Resurse Umane,  tel. 0372 845 5464,  monica.dragan@ancom.org.ro 
 
Data afișării: 07.03.2017 
 
Avizat, BORUMP/SRU, șef birou, Carmen TUDOR 
 
Întocmit, BORUMP/SRU, expert, Monica DRĂGAN 
 


