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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 
gradul profesional IA a doamnei ZAPOROJANU EFROSINIA, având funcția de consilier juridic în 
cadrul Serviciului Licențe și Reglementări Frecvențe Radio, Direcția Juridică. 

 
 
Examenul are loc în data 24.04.2017, începând cu ora 10.00 
Examenul va consta într-o probă scrisă. 
 
Bibliografia pentru examen:  
 
 
 

1. DREPT CONSTITUŢIONAL 
 
TEMATICA: 

 Inițiativa legislativă; 
 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 ADMINISTRATIV 

 
 Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 

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 comunicațiile electronice, 
aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 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); 

 Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii nr. 987/2012 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea 
rețelelor şi a serviciilor de comunicații electronice; 
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 Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a 
frecvențelor radio; 

 Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 

Comunicaţii nr. 629/2010 privind procedura de autorizare a furnizării serviciilor de 
programe audiovizuale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Decizia preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia 
Informației nr. 699/2005 privind aprobarea Regulamentului personalului operator al 
stațiilor de radiocomunicații din România, cu modificările și completările ulterioare; 
 

4. COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ ȘI ECHIPAMENTE RADIO 
 

 Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea 
legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică; 

 Directiva 2014/53/UE privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la 
punerea la dispoziție pe piaţă a echipamentelor radio şi de abrogare a Directivei 
1999/5/CE; 

 Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 
2008 de stabilire a cerințelor de acreditare şi de supraveghere a pieței în ceea ce 
privește comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
339/93; 

 Hotărârea Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică; 
 Hotărârea Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piaţă a 

echipamentelor radio. 
 

5. DIVERSE DOMENII 
 
 Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 

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

 
 
 
 
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: 07.04.2017 
 
 
Avizat, BORUMP/SRU, șef birou, Carmen TUDOR 
 
Întocmit, BORUMP/SRU, expert, Monica DRĂGAN 


