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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 Direcției Regionale București din str. Lucian Blaga, nr. 
4, sector 3, București, examenul pentru promovarea doamnei POPESCU Luminița în funcția de 
expert din cadrul Direcției executive Monitorizare și Control/Direcției Regionale București/ Serviciului 
Economic și Administrativ/Biroului Administrativ. 
 
Examenul are loc în data 03 decembrie 2015, începând cu ora 10.00 
Examenul va consta într-o probă scrisă. 
 
Bibliografia pentru examen: 
 
  Procedura operațională " Gestionarea corespondenței" PO-REG. 

  Procedura operațională " Circuitul intern al documentelor" PS-CID. 
 
  Procedura operațională "Avansuri și decontări privind cheltuielile materiale" PO- ADCM 

      Procedura operațională "Gestionarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar și a 
materialelor aflate în patrimoniul ANCOM"  PO-GMFOI. 

      Procedura operațională "Inventarierea anuală a patrimoniului" PO-IAP. 

  HOTĂRÂRE nr. 2230 din 8 decembrie 1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale 
organizațiilor socialiste. 

      HOTĂRÂRE nr. 841 din 23 octombrie 1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de 
valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice. 

      LEGEA nr.22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții si 
răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau 
instituțiilor publice. 

      ORDONANŢĂ nr. 19 din 4 august 1995 privind unele măsuri de perfecționare a regimului 
achizițiilor publice, precum și a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcţiune, 
aparținând instituțiilor publice. 

    ORDONANŢĂ nr. 112 din 31 august 2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din 
funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și 
al unităților administrativ-teritoriale. 

     ORDIN nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii. 

 
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: 16.11.2015Avizat, BORUMP/SRU, șef birou, Carmen TUDOR 
 
Întocmit, BORUMP/SRU, expert, Monica DRĂGAN 
 


