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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 grad 
profesional a doamnei DOBRE Ioana Cătălina având funcția de Șef al Serviciului Reglementări Piețe 
și Serviciu Universal în cadrul Direcției Juridice. 
 
Examenul are loc în data 05.04.2017, începând cu ora 10.00 
Examenul va consta într-o probă scrisă. 
 
Bibliografia pentru examen:  

1. DREPT CONSTITUŢIONAL 
 
TEMATICA: 

- Controlul constituţionalităţii legilor; 
- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor; 
- Instituţii politice (Parlamentul, Puterea executivă, Preşedintele României). 

 
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ: 

- „Drept constituţional şi instituţii politice” – I. Muraru, S. Tănăsescu; 
- „Instituţii şi proceduri constituţionale” – I. Deleanu; 
- „Constituţia României, revizuită – comentarii şi explicaţii” – M. Constantinescu, A. 
Iorgovan, I. Muraru, S. Tănăsescu; 
- Constituţia României, republicată. 
 

2. DREPTUL CONCURENŢEI 
- Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările ulterioare; 
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în 

domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii 
concurenței nr. 21/1996, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 
20/2015. 

 
3. COMUNICAŢII ELECTRONICE 

- 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; 

- 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; 

- Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii 
electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului 
instalării rețelelor de comunicații electronice; 

- 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; 

- Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene; 
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- Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind un cadru de 
reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice, cu 
modificările ulterioare (Directivă-cadru); 

- Directiva 2002/77/CE a Comisiei privind concurenţa pe pieţele de reţele şi servicii de 
comunicaţii electronice;  

- Jurisprudenţa instanţelor de la nivelul Uniunii Europene: cauza C-475/12 (UPC DTH 
Sàrl c. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese), cauza C-
155/73 (Giuseppe Saachi), cauza C-52/79 (Procureur du Roi c. Marc J.V.C. 
Debauve și alții), cauza 352/85 (Bond Van Adverteerders și alții c. Olanda); 

- Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii nr. 987/2012 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea 
reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice, precum şi documentul de motivare 
a acestui act normativ; 

- documentul de Sinteză a observaţiilor la proiectul Deciziei preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii privind modificarea şi 
completarea unor reglementări din domeniul resurselor de numerotaţie şi resurselor 
tehnice, disponibil pe pagina de internet a ANCOM la următoarea adresă: 
http://www.ancom.org.ro/uploads/forms_files/Sinteza_obs_-
_Decizie_modif_si_compl_regl_resurse_numerotatie_-
_CC1366036692.pdf  

- LEGEA nr. 133/1994 pentru ratificarea Acordului de la Marrakech privind constituirea 
Organizaţiei Mondiale de Comerţ, a Acordului internaţional privind carnea de bovină 
şi a Acordului internaţional privind produsele lactate, încheiate la Marrakech la 15 
aprilie 1994.  

- Ordonanța Guvernului nr. 1/1998 pentru acceptarea Protocolului 4 la Acordul general 
pentru comerțul cu servicii, adoptat la Geneva la 15 aprilie 1997, aprobată prin Legea 
nr. 169/1998. 

 
 

 
 
 
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: 21.03.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


