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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 Direcției Regionale TIMIȘ, examenul pentru 
promovarea în gradul profesional II a domnului Adrian AVRAM, având funcția de Șef al Oficiului 
Județean Hunedoara din cadrul Direcției Regionale TIMIȘ, Direcția Executivă Monitorizare și Control. 
 
Examenul are loc în data 11.05.2017, începând cu ora 11.00 
Examenul va consta într-o probă scrisă. 
 
Bibliografia pentru examen: 
  
1. ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, 
aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012. 
2. ORDONANȚA DE URGENȚĂ 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; 
3. ORDONANŢA GUVERNULUI nr. 31/2002 privind serviciile poştale, aprobată, cu modificări şi 
completări, prin Legea nr. 642/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
5. LEGEA nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în 
sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare. 
6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional 
unic pentru apeluri de urgenţă, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 160/2008. 
7. LEGEA nr. 504/2002 a audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare. 
8. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 88/2003 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale 
de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora, republicată. 
9. 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. 
10. Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 
1201/2011 privind stabilirea indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet 
și publicarea parametrilor aferenți. 
11. Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 
1167/2011 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele sau de servicii de 
comunicaţii electronice destinate publicului, rectificată. 
12. Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia 
Informaţiei nr. 2858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor 
poştale, modificată şi completată de Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare 
şi Reglementare în Comunicaţii nr. 891/2009.  
13. Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 127/2009 privind raportarea 
unor date statistice de către furnizorii de servicii poştale, rectificată. 
14. Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 
293/2009 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
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15. Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia 
Informaţiei nr. 3442/2007 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu 
universal în domeniul serviciilor poştale, modificată şi completată prin Decizia preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 975/2012. 
16. Hotărârea Guvernului nr. 236/2006 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul 
operării staţiilor de radiocomunicaţii. 
17. Decizia preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 
658/2005 privind procedura de solicitare şi de emitere a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio. 
18. Decizia preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 
699/2005 privind aprobarea Regulamentului personalului operator al staţiilor de radiocomunicaţii din 
România, cu modificările şi completările ulterioare. 
19. Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 
1722/2011 privind frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de 
licenţiere. 
20. Ordinul ministrului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale nr. 789/2009 privind aprobarea 
Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
21. Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 
629/2010 privind procedura de autorizare a furnizării serviciilor de programe audiovizuale. 
22. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată, cu 
modificări şi completări, prin Legea nr.80/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
23. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, 
cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea 
sistemelor de control managerial, republicat. 
24. ACORDUL HCM (Zagreb, 30 September 2010) privind coordonarea frecvenţelor cuprinse în 
intervalul dintre 29,7 MHz şi 39,5 GHz pentru servicii fixe şi servicii terestre mobile.  
25. „Manualul inginerului electronist” - Radiotehnică, Vol. I, II şi III, autor(i): Edmond Nicolau, 
Vasile M. Cătuneanu, M. Drăgulinescu, Paul Schiopu, George Rulea, Editura Tehnică, 1988-1989. 
26. “Antene şi propagare”, autori: Alimpie Ignea, Eugen Mârza şi Aldo de Sabata, Editura de Vest, 
2002. 
27. Manual Gower de Management, Editura Codecs. 
 
 
 
 
 
 
 
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: 26.04.2017 
 
 
Avizat, BORUMP/SRU, șef birou, Carmen TUDOR 
 
Întocmit, BORUMP/SRU, expert, Monica DRĂGAN 
 
 
 
 
 

 


