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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 IA a domnului Emilian Lucian TABARCIA, având funcția expert 
în cadrul  Direcției Regionale Timiș, Serviciul Economic Administrativ, Birou Administrativ. 

 
Examenul are loc în data 11.05.2017, începând cu ora 11.00 
Examenul va consta într-o probă scrisă. 
 
Bibliografia pentru examen: 
• Procedura operațională " Gestionarea corespondnței" PO-REG 
• Procedura operațională "Redactarea documentelor" PO-REDOC 
• Procedura operațională "Avansuri și decontări privind cheltuielile materiale" PO- ADCM 
• Procedura operațională "Inventarierea anuală a patrimoniului" PO-IAP 
• Procedura operațională "Gestionarea mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și a materialelor 
aflate în patrimoniul ANCOM " PO-GMFOI 
• LEGEA nr. 72 din 28 martie 2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea 
obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între 
aceştia şi autorităţi contractante.(Obligatii contractuale) 
• OUG 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii - ANCOM;  
• HG 841/1995, modificată și completată prin H.G. nr. 966/23.12.1998 privind procedurile de 
transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice  
• OG 19/1995 privind unele măsuri de perfecţionare a regimului achiziţiilor publice, precum şi 
a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcţiune, aparţinând instituţiilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
• OMFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
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 
 

 


