
Informaţii generale 
 

Posturile scoase la concurs sunt cele prevăzute în anunţul de concurs. Ocuparea acestora se 
face pe perioadă nedeterminată şi determinată, funcţie de natura posturilor. 

Data precizată în dreptul posturilor ce se ocupă pe perioadă determinată reprezintă limita 
maximă a perioadei de ocupare. În intervalul de la data angajării până la concurenţa datei precizate, 
titularul postului poate reveni oricând, caz în care contractul de muncă al înlocuitorului încetează, fără 
drept de preaviz. 
 
 
Procedura desfăşurării concursului 
 
 Concursul constă  într-o probă scrisă şi un interviu. Fiecare probă este eliminatorie. Nota 
minimă necesară pentru promovarea fiecărei probe este 7 (şapte). Participarea la interviu este 
condiţionată de promovarea probei scrise. 
 Admiterea candidaţilor în sala de desfăşurare a concursului se face cu 15 minute  înainte de 
ora stabilită pentru începerea probei scrise, prin legitimare pe bază de act de identitate. 

Pentru proba scrisă se stabilesc minim 2 seturi de subiecte. 
La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezintă 

candidaţilor seturile de subiecte şi invită un candidat să extragă un plic cu subiecte de 
concurs. Apoi, comisia de concurs desigilează, în faţa candidaţilor, plicul care conţine 
subiectul de concurs şi înmânează fiecărui candidat un exemplar din subiectul de 
concurs. 

Subiectul de concurs este format din 1 (una) până la 5 (cinci) teme, funcţie de 
nivelul postului scos la concurs. 
 Pe toată durata de desfăşurare a probei scrise, inclusiv a formalităţilor prealabile 
sau ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea 
vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare 
la distantă. 
 Lucrările se redactează, sub sancţiunea anulării, doar pe coli de hârtie purtând 
ştampila Autorităţii Electorale Permanente. Fiecare candidat înscrie, pe prima filă, 
numele, iniţiala tatălui, prenumele şi data, în colţul din dreapta, sus, care va fi sigilat şi 
ştampilat, astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate. 
 Timpul alocat desfăşurării probei scrise este de maxim 3 ore. 
 La expirarea timpului alocat probei scrise, fiecare candidat predă comisiei lucrarea 
scrisă şi semnează borderoul special întocmit în acest sens. 
 Comisia de concurs stabileşte baremul de acordare a punctajului pentru fiecare 
temă din subiectul probei scrise, care se înscrie pe foaia cu subiectul de concurs ce 
rămâne la candidat, după terminarea probei scrise. 

Fiecare membru al comisiei de concurs notează fiecare temă cu un punctaj de la 0 la 
punctajul maxim acordat pentru tema respectivă. Prin însumarea punctajelor acordate 
pentru temele subiectului se obţine nota acordată de fiecare membru al comisiei pentru 
subiect.  

Nota finală a lucrării este media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al 
comisiei de concurs pentru subiect. 

Corectarea lucrărilor scrise de către comisia de concurs are loc după încheierea 
perioadei de susţinere a probei scrise. 
 Rezultatul probei scrise se afişează la intrarea în sala în care are loc concursul şi pe 
pagina de Internet a Autorităţii Electorale Permanente. 



De regulă, interviul se susţine în aceeaşi zi sau în ziua lucrătoare imediat 
următoare celei în care se afişează rezultatelor probei scrise. 

În cadrul interviului, comisia verifică cunoştinţele generale şi de specialitate ale 
candidaţilor. 

Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se 
pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului. 

Interviul este evaluat de fiecare membru al comisiei astfel: 
- prin acordarea unui punctaj de la 0 la 4 pentru cunoştinţele generale 
- prin acordarea unui punctaj de la 0 la 5 pentru cunoştinţele de specialitate 
- punctaj din oficiu 1 punct 

Prin însumarea punctajelor acordate pentru cunoştinţele generale şi cunoştinţele de 
specialitate se obţine nota acordată de fiecare membru al comisiei pentru interviu.  

Nota finală a interviului este media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru 
al comisiei de concurs. 
 Rezultatul interviului se afişează la intrarea în sala în care are loc concursul şi pe 
pagina de Internet a Autorităţii Electorale Permanente. 

Dacă se consideră necesar, cunoaşterea limbilor străine se poate testa în cadrul 
probei scrise şi, eventual, al interviului. 

Dacă se consideră necesar, verificarea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului se 
poate testa în cadrul probei scrise sau a interviului. 

Nota finală a concursului este media aritmetică a notelor acordate la proba scrisă şi 
la interviu. 
 Rezultatul final al concursului se afişează pe pagina de Internet a Autorităţii 
Electorale Permanente. 
 

 
Soluţionarea contestaţiilor 
 
Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de 24 de ore de la data 

afişării rezultatelor pentru proba scrisă a concursului, sub sancţiunea decăderii. 
Comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează lucrările scrise şi aprobă 

contestaţia, modificând nota finală acordată de comisia de concurs, în situaţia în care: 
a) constată că notele nu au fost acordate potrivit baremului ; 
b) constată că există o diferenţă mai mare de două puncte între notele acordate de 

comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor. 
Contestaţia se respinge în următoarele situaţii: 
a) dacă, în urma analizării contestaţiei, se constată că notele au fost acordate potrivit 

baremului ; 
b) dacă între notele acordate de comisia de concurs şi cele acordate de comisia de 

soluţionare a contestaţiilor nu este o diferenţă mai mare de două puncte; 
c) dacă notele acordate de comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt mai mici 

decât notele acordate de comisia de concurs. 
Comisia de soluţionare a contestaţiilor soluţionează contestaţiile în termen de 24 

ore de la înregistrarea lor. 
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare pe pagina de 

Internet a Autorităţii Electorale Permanente imediat după soluţionarea acestora. 
În cazul respingerii contestaţiei, candidaţii se pot adresa instanţei de contencios 

administrativ, în condiţiile legii. 
 


