
 
Anexa nr. 4 

 
FUNCŢII DE CONDUCERE 

 
 

TEMATICĂ 
 

1. Securitatea şi sănătatea muncii; 
2. Apărarea împotriva incendiilor; 
3. Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente; 
4. Structura organizatorică a aparatului de specialitate a Autorităţii Electorale Permanente; 
5. Funcţionarul public parlamentar 
 

 
 

BIBLIOGRAFIE 
 
LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă; 
    Text actualizat la zi 
 
HOTĂRÂREA nr. 1425 din 11 octombrie 2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006; 
    Text actualizat la zi 
 
HOTĂRÂREA nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor; 
    Text actualizat la zi 
 
LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 
    Text actualizat la zi 
 
ORDINUL nr. 262 din  2 decembrie 2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare 
împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri. 
    Text actualizat la zi 
 
LEGE   Nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 
privind Statutul aleşilor locali 
    Text actualizat la zi 
 
HOTĂRÂRE   Nr. 2 din 19 martie 2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente 
    Text actualizat la zi 
 
LEGE   Nr. 7 din 11 ianuarie 2006    *** Republicată privind statutul funcţionarului public 
parlamentar 
    Text actualizat la zi 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

FUNCŢII DE EXECUŢIE 
 

 
A. FUNCŢIA : EXPERT PARLAMENTAR 
 
 

TEMATICĂ 
 

1. Securitatea şi sănătatea muncii; 
2. Apărarea împotriva incendiilor; 
3. Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente; 
4. Structura organizatorică a aparatului de specialitate a Autorităţii Electorale Permanente. 
5. Funcţionarul public parlamentar 

 
 
 

BIBLIOGRAFIE 
 
LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă; 
    Text actualizat la zi 
 
HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1425 din 11 octombrie 2006 - pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006; 
    Text actualizat la zi 
 
HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii 
lucrătorilor; 
    Text actualizat la zi 
 
LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 
    Text actualizat la zi 
 
ORDINUL nr. 262 din  2 decembrie 2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare 
împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri. 
    Text actualizat la zi 
 
LEGE   Nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 
privind Statutul aleşilor locali 
    Text actualizat la zi 
 
HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 2 din 19 martie 2007 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente 
    Text actualizat la zi 
 
LEGE   Nr. 7 din 11 ianuarie 2006    *** Republicată privind statutul funcţionarului public 
parlamentar 
    Text actualizat la zi 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

B. POSTUL : ŞOFER 
 
 

TEMATICĂ   
 
 
 

1. Codul rutier 
2. Cunoştinţe de mecanică auto 

 
 
 
 

 
BIBLIOGRAFIE 

 
 
 

A. PROBĂ SCRISĂ 
 
 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată  

    Text actualizat la zi 
 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

    Text actualizat la zi 
 

 
B. PROBĂ PRACTICĂ 

 
Constă în conducerea, cu însoţitor, a unui autoturism din parcul auto al instituţiei, pe un traseu 
prestabilit. Însoţitorul verifică aptitudinile practice şi modul de aplicare în traseu a 
cunoştinţelor teoretice ale candidatului. 
 
 


