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ANUNŢ 
EXAMEN DE PROMOVARE 

 
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 ANCOM, examenul pentru promovarea în gradul 
profesional IA a dnei. Jeanina Mădălina DRĂGAN, având funcția de expert, în cadrul  Direcției 
Relației Publice, Serviciului Evenimente și Deplasări. 
 
Examenul are loc în data 19.06.2015, începând cu ora 10.00 
Examenul va consta într-o probă scrisă. 
 
Bibliografia pentru examen:  
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, în conformitate cu 

Directiva 2002/21/EC, modificată prin DIRECTIVA 2009/140/EC. 
 
Bibliografie  
Legislaţie românească 

1. ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, cu modificările şi completările 
ulterioare  

2. ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr.111/2011 privind comunicaţiile 
electronice 

3. 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 

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

5. 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 

6. 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 

7. ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr.4/2009 privind reglementarea unor 
măsuri în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2009. 
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Legislaţie comunitară  

1. DIRECTIVA 2002/21/EC din 24 aprilie 2002 privind cadrul comun de reglementare 
pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, modificată prin DIRECTIVA 
2009/140/EC 

 
LUCRĂRI RECOMANDATE 
 
SCHAFER-MEHDI, Stephan, Organizarea Evenimentelor, Editura ALL 
 
COMAN, Cristina, Relaţii publice. Principii şi strategii, Polirom, 2001 
 
NEWSOM, Doug, VanSlyke Turk, Judy, Totul despre relaţiile publice, Polirom 
 
 
 
 
 
 
 
  
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: 04.06.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


