
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CINE SUNTEM? 
 
ANCOM este autoritatea de reglementare sub control parlamentar, finanţată din venituri proprii, care stabileste regulile pentru 
piata  de comunicatii din Romania si vegheaza la respectarea acestora.  
Misiunea noastra este sa arbitram piata de comunicatii pentru a asigura o concurenta reala, spre binele utilizatorilor.  
Obiectivele noastre In activitatea noastra urmarim ca obiective majore: promovarea concurentei, protectia intereselor 
utilizatorilor, utilizarea rationala a resurselor limitate, incurajarea investitiilor eficiente in infrastructura si 
promovarea inovatiei. 
Valorile noastre Pentru a ne respecta angajamentul fata de utilizatori, piata si colaboratori, ne conducem in activitatea 
noastra zilnica dupa un set de valori care definesc echipa ANCOM. 

ANCOM organizează concurs în data de 19 august 2009 pentru ocuparea următoarelor posturi:  
 
  CONSILIER JURIDIC (2 posturi) la Serviciul Reglementări Pieţe şi Serviciu Universal/ Direcţia Juridică 
 

Candidaţii ideali: 
- sunt absolvenţi cu diplomă de licenţă de studii superioare de lungă durată, specializarea Drept; 
- au cunoştinţe juridice solide de drept administrativ, drept constituţional şi dreptul concurenţei; 
- sunt persoane entuziaste, perseverente, organizate şi riguroase; 
- sunt persoane logice, abstracte (sintetice) şi analitice; 
- rezistă la lucrul în condiţii de stres; 
- cunosc limba engleză – nivel avansat; 
- au bune cunoştinţe de utilizare PC (în special pachetul Office) şi de navigare internet. 

RESPONSABILITĂŢI: elaborează cele mai importante decizii adoptate de ANCOM în domeniul comunicaţiilor electronice (pieţe relevante şi 
identificarea operatorilor dominanţi, acces şi interconectare, aspecte tarifare, numerotaţie, serviciu universal) şi serviciilor poştale şi analizează cadrul 
de reglementare la nivel european, în vederea implementării la nivel naţional. Noii angajaţi vor elabora reglementări pentru domeniul comunicaţiilor 
electronice şi serviciilor poştale, vor analiza şi soluţiona problemele de reglementare întâmpinate de operatorii de pe piaţă şi de consumatori, vor acorda 
consultanţă de specialitate altor departamente din cadrul ANCOM, vor urmăriri şi analiza evoluţia cadrului legislativ la nivel naţional şi internaţional, vor 
elabora propuneri de modificare şi completare a legislaţiei în vederea stimulării dezvoltării industriei de telecomunicaţii. 
 
Noii angajati vor beneficia de condiţii excelente şi standarde de lucru similare cu cele ale firmelor multinaţionale care activează în industria 
telecomunicaţiilor: un pachet salarial atractiv, determinat de performanţele profesionale; posibilitatea de dezvoltare profesională şi personală 
prin accesul la programe de perfecţionare profesională atât în ţară cât şi în străinătate; posibilitatea de participare la conferinţe şi seminarii 
internaţionale (ITU, ERG); oportunitatea de a lucra într-un mediu deschis, dinamic, orientat către performanţă, alături de o echipă tânără şi 
profesionistă. 
Dacă doriţi să vă alăturaţi echipei ANCOM, vă rugăm să consultaţi integral oferta noastră de angajare publicată pe site-ul nostru www.ancom.org.ro - 
secţiunea Oportunităţi de Carieră, să descărcaţi formularele şi bibliografia de concurs şi să depuneţi/ transmiteţi dosarul de candidatură la sediul 
nostru din Str. Delea Nouă nr. 2, Bucureşti, sector 3, pentru Serviciul Resurse Umane (etajul 7, camera 23). Data limită de depunere este luni, 18 
august, ora 17.00. 

         Info - tel.: 0372.845.452/ e-mail: resurseumane@ancom.org.ro
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