
Anexa 1 
 
 
 
 
 

ANUNŢ 
 
 
 
 
 Autoritatea Electorală Permanentă organizează concurs pentru ocuparea, 
pe perioadă nedeterminată, a următoarelor posturi de execuţie, de natura funcţiei 
publice parlamentare: 
 

1. Departamentul de control al activităţii finanţării partidelor politice şi a 
campaniilor electorale      

– 2 posturi consilier parlamentar pentru sediul central din Bucureşti 
– 1 post consilier parlamentar pentru Filiala NORD-VEST cu sediul în 

municipiul Cluj-Napoca 
 

2. Direcţia informatică         
– 2 posturi consilier parlamentar 
– 1 post expert parlamentar 
 

3. Direcţia logistică electorală     
– 1 post consultant parlamentar 
 

4. Direcţia legislaţie şi legătura cu Parlamentul     
– 1 post expert parlamentar 
 

5. Biroul achiziţii publice      
– 1 post consilier parlamentar 
 

6. Filiala NORD-VEST cu sediul în municipiul Cluj-Napoca 
– 1 posturi consilier parlamentar 
 
 

 
Concursul are loc la sediul central al instituţiei din Bucureşti, Str. 

Stavropoleos nr. 6, sector 3 şi se desfăşoară conform calendarului afişat.  
Formularele tipizate necesare înscrierii se găsesc pe site-ul instituţiei, în 

secţiunea Cariere AEP. 
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la telefon : 0213100760 şi 

0741159537. 
 
 
 
 

 



 
Anexa 2 

 
 

Condiţii de înscriere la concurs 
  
 

1. Departamentul de control al finanţării activităţii partidelor politice şi 
a campaniilor electorale      

 
Posturi scoase la concurs:  
- 2 posturi de execuţie de natura funcţiei publice parlamentare de 
consilier parlamentar  
 
Condiţii: 
a) locul de desfăşurare a activităţii este la sediul central al Autorităţii 

Electorale Permanente, din Bucureşti 
b) să aibă cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de 

exerciţiu 
c) să cunoască limba română 
d) a împlinit vârsta de 18 ani 
e) să fie apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei; 

starea de sănătate este atestată pe bază de examen medical de 
specialitate 

f) să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani 
g) să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică 
h) să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, care îl 

face nedemn pentru ocuparea postului 
i) să aibă studii superioare economice, absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă 
j) să aibă minim 6 ani vechime în specialitate 
k) să cunoască cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională 
l) să aibă cunoştinţe de operare calculator, cel puţin nivel mediu 
m) dacă este pensionar, nivelul pensiei nete aflate în plată să nu 

depăşească nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, stabilit prin Legea 
nr. 287/2011 pentru aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2012 (2.117 lei). 

 
 

 

 

 

 



 

- 1 post de execuţie de natura funcţiei publice parlamentare de 
consilier parlamentar 
 
Condiţii: 
 
a) locul de desfăşurare a activităţii este la Filiala NORD-VEST a Autorităţii 

Electorale Permanente, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca 
b) să aibă cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de 

exerciţiu 
c) să cunoască limba română 
d) a împlinit vârsta de 18 ani 
e) să fie apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei; 

starea de sănătate este atestată pe bază de examen medical de 
specialitate 

f) să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani 
g) să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică 
h) să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, care îl 

face nedemn pentru ocuparea postului 
i) să aibă studii superioare economice, absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă 
j) să aibă minim 6 ani vechime în specialitate 
k) să cunoască cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională 
l) să aibă cunoştinţe de operare calculator, cel puţin nivel mediu 
m) dacă este pensionar, nivelul pensiei nete aflate în plată să nu 

depăşească nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, stabilit prin Legea 
nr. 287/2011 pentru aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2012 (2.117 lei). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Direcţia informatică         
 

Posturi scoase la concurs:  
 
- 2 posturi de execuţie de natura funcţiei publice parlamentare de 
consilier parlamentar 
 
Condiţii: 

 
a) locul de desfăşurare a activităţii este la sediul central al Autorităţii 

Electorale Permanente, din Bucureşti 
b) să aibă cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de 

exerciţiu 
c) să cunoască limba română 
d) a împlinit vârsta de 18 ani 
e) să fie apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei; 

starea de sănătate este atestată pe bază de examen medical de 
specialitate 

f) să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani 
g) să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică 
h) să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, care îl 

face nedemn pentru ocuparea postului 
i) să aibă studii superioare în domeniul tehnico-economic, absolvite cu 

diplomă de licenţă sau echivalentă 
j) să aibă minim 6 ani vechime în specialitate 
k) să cunoască cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională 
l) să aibă cunoştinţe de operare calculator, nivel avansat 
m) dacă este pensionar, nivelul pensiei nete aflate în plată să nu 

depăşească nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, stabilit prin Legea 
nr. 287/2011 pentru aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2012 (2.117 lei). 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

- 1 post de execuţie de natura funcţiei publice parlamentare de expert 
parlamentar 
 
Condiţii: 

 
a) locul de desfăşurare a activităţii este la sediul central al Autorităţii 

Electorale Permanente, din Bucureşti 
b) să aibă cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de 

exerciţiu 
c) să cunoască limba română 
d) a împlinit vârsta de 18 ani 
e) să fie apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei; 

starea de sănătate este atestată pe bază de examen medical de 
specialitate 

f) să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani 
g) să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică 
h) să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, care îl 

face nedemn pentru ocuparea postului 
i) să aibă studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă 
j) să aibă minim 3 ani vechime în specialitate 
k) să cunoască cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională 
l) să aibă cunoştinţe de operare calculator, nivel avansat 
m) dacă este pensionar, nivelul pensiei nete aflate în plată să nu 

depăşească nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, stabilit prin Legea 
nr. 287/2011 pentru aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2012 (2.117 lei). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

3. Direcţia logistică electorală 
 
 

Posturi scoase la concurs:  
 

- 1 post de execuţie de natura funcţiei publice parlamentare de 
consultant parlamentar 
 
Condiţii: 

 
a) locul de desfăşurare a activităţii este la sediul central al Autorităţii 

Electorale Permanente, din Bucureşti 
b) să aibă cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de 

exerciţiu 
c) să cunoască limba română 
d) a împlinit vârsta de 18 ani 
e) să fie apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei; 

starea de sănătate este atestată pe bază de examen medical de 
specialitate 

f) să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani 
g) să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică 
h) să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, care îl 

face nedemn pentru ocuparea postului 
i) să aibă studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă 
j) să cunoască cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională 
k) să aibă cunoştinţe de operare calculator, cel puţin nivel mediu 
l) dacă este pensionar, nivelul pensiei nete aflate în plată să nu 

depăşească nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, stabilit prin Legea 
nr. 287/2011 pentru aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2012 (2.117 lei). 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Direcţia legislaţie şi legătura cu Parlamentul 
 
Posturi scoase la concurs:  

 
- 1 post de execuţie de natura funcţiei publice parlamentare de expert 
parlamentar 
 
Condiţii: 

 
a) locul de desfăşurare a activităţii este la sediul central al Autorităţii 

Electorale Permanente, din Bucureşti 
b) să aibă cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de 

exerciţiu 
c) să cunoască limba română 
d) a împlinit vârsta de 18 ani 
e) să fie apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei; 

starea de sănătate este atestată pe bază de examen medical de 
specialitate 

f) să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani 
g) să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică 
h) să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, care îl 

face nedemn pentru ocuparea postului 
i) să aibă studii superioare juridice, absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă 
j) să aibă minim 3 ani vechime în specialitate 
k) să cunoască cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională 
l) să aibă cunoştinţe de operare calculator, cel puţin nivel mediu 
m) dacă este pensionar, nivelul pensiei nete aflate în plată să nu 

depăşească nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, stabilit prin Legea 
nr. 287/2011 pentru aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2012 (2.117 lei). 

 
 
 
 
 



 
 
  

5. Biroul achiziţii publice 
 

Posturi scoase la concurs:  
 

- 1 post de execuţie de natura funcţiei publice parlamentare de 
consilier parlamentar 
 
Condiţii: 

 
a) locul de desfăşurare a activităţii este la sediul central al Autorităţii 

Electorale Permanente, din Bucureşti 
b) să aibă cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de 

exerciţiu 
c) să cunoască limba română 
d) a împlinit vârsta de 18 ani 
e) să fie apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei; 

starea de sănătate este atestată pe bază de examen medical de 
specialitate 

f) să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani 
g) să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică 
h) să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, care îl 

face nedemn pentru ocuparea postului 
i) să aibă studii superioare economice, absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă 
j) să aibă minim 6 ani vechime în specialitate, din care minim un an lucrat 

în domeniul achiziţiilor publice 
k) să cunoască cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională 
l) să aibă cunoştinţe de operare calculator, cel puţin nivel mediu 
m) dacă este pensionar, nivelul pensiei nete aflate în plată să nu 

depăşească nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, stabilit prin Legea 
nr. 287/2011 pentru aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2012 (2.117 lei). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
6. Filiala NORD-VEST, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca 
 
Posturi scoase la concurs:  
 
- 1 post de execuţie de natura funcţiei publice parlamentare de 
consilier parlamentar 
 
Condiţii: 

 
a) locul de desfăşurare a activităţii este la Filiala NORD-VEST a Autorităţii 

Electorale Permanente, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca 
b) să aibă cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de 

exerciţiu 
c) să cunoască limba română 
d) a împlinit vârsta de 18 ani 
e) să fie apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei; 

starea de sănătate este atestată pe bază de examen medical de 
specialitate 

f) să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani 
g) să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică 
h) să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, care îl 

face nedemn pentru ocuparea postului 
i) să aibă studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă 
j) să aibă minim 6 ani vechime în specialitate 
k) să cunoască cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională 
l) să aibă cunoştinţe de operare calculator, cel puţin nivel mediu 
m) dacă este pensionar, nivelul pensiei nete aflate în plată să nu 

depăşească nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, stabilit prin Legea 
nr. 287/2011 pentru aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2012 (2.117 lei). 

 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 3 
 
 

Dosarul de candidatură 
 
 
 

 În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune un dosar 
conţinând următoarele documente : 
 
 

a) formularul de înscriere (conform modelului tipizat); 
b) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a 

desfăşurat activităţi de poliţie politică (conform modelului tipizat); 
c) declaraţia privind destituirea sau nedestituirea dintr-o funcţie publică în 

ultimii 7 ani (conform modelului tipizat); 
d) copia xerox a actului de identitate; 
e) copia legalizată a diplomei de studii; 
f) copii xerox ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, după 

caz; 
g) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 
h) cazierul judiciar; 
i) copia xerox certificată pentru conformitate a celei mai recente fişe de 

evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, 
recomandarea de la ultimul loc de muncă; 

j) carnetul de muncă, original şi copie; 
k) adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate după 

data de 01.01.2011, data încetării utilizării carnetului de muncă (conform 
modelului tipizat); 

l) copie xerox a talonului de pensie din luna august 2012, după caz; 
m) 2 fotografii tip legitimaţie. 

 
 
Actele se vor îndosaria în ordinea specificată, într-un dosar de plastic, fără a 
se utiliza folie transparentă. 
 
Dosarul de candidatură se depune la secretarul comisiei de concurs – etajul 3, 
camera 31. 
Secretarul comisiei de concurs verifică conţinutul dosarului de candidatură în 
prezenţa candidatului. 
Dosarele incomplete nu sunt admise pentru înscriere. 
Până la eliberare, formularul de cazier judiciar poate fi înlocuit de o declaraţie 
pe propria răspundere (conform modelului tipizat) şi o copie după dovada 
depunerii cererii de eliberare a cazierului judiciar. 



 
Anexa 4 

 
 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE 
  
 

1. Departamentul de control al finanţării activităţii partidelor politice şi 
a campaniilor electorale      

 
Posturi scoase la concurs:  
 
- 2 posturi de execuţie de natura funcţiei publice parlamentare de consilier 
parlamentar, cu locul de desfăşurare a activităţii la sediul central din 
Bucureşti al Autorităţii Electorale Permanente 
 
- 1 post de execuţie de natura funcţiei publice parlamentare de consilier 
parlamentar, cu locul de desfăşurare a activităţii la Filiala NORD-VEST a 
Autorităţii Electorale Permanente cu sediul în Cluj-Napoca 
 
 
 

TEMATICĂ CONCURS 
 
1. Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente; 
2. Structura organizatorică a Autorităţii Electorale Permanente; 
3. Dinamica sistemelor electorale; 
4. Prevederi legale privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor; 
5. Prevederi legale privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 
electorale 

- finanţarea privată; 
- finanţarea publică; 
- finanţarea în timpul campaniei electorale; 
- procedura şi metodologia controlului finanţării partidelor politice şi a 

campaniilor electorale; 
- constatarea şi aplicarea sancţiunilor; 

6. Liberul acces la informaţiile de interes public. 
 

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS 
 

1. Constituţia României; 
2. Hotărârea Parlamentului României nr. 2/2007 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente; 



3. Hotărârea Parlamentului României nr. 3/2008 privind modificarea şi 
completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale 
Permanente; 
 4. Legea nr. 35/2008, 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, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 5. Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, 
republicată; 

6. Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare; 

 7. Hotărârea Guvernului României nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor 
politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare; 

8. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

9. Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1969/2007 privind aprobarea 
reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

10. Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată; 
11. Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 

petiţiilor; 
12. Ordonanţa Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor, cu completările şi modificările ulterioare; 
13. Ordonanţa Guvernului României nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei 

financiar – valutare, cu modificările ulterioare; 
14. Hotărârea Guvernului României nr. 2185/2004 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 
15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare; 

15. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

16. Octavian Opriş, Tiberiu-Csaba Kovacs, Ana Maria Pătru, Grigore Stamate – 
„Dinamica sistemelor electorale”, Ed. Axioma Print, Bucureşti, 2007, pag. 1 – 134; 

17. Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu 
modificările ulterioare; 

18. Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice, 
republicată; 

19. Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 
Parlamentul European, republicată; 

20. Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

21. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 



22. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

23. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Direcţia informatică         
 

Posturi scoase la concurs:  
 
- 2 posturi de execuţie de natura funcţiei publice parlamentare de consilier 
parlamentar cu locul de desfăşurare a activităţii la sediul central din 
Bucureşti al Autorităţii Electorale Permanente 

 
- 1 post de execuţie de natura funcţiei publice parlamentare de expert 
parlamentar cu locul de desfăşurare a activităţii la sediul central din 
Bucureşti al Autorităţii Electorale Permanente 
 

 
 

TEMATICĂ CONCURS 
 

1. Administrarea reţelelor de calculatoare 
2. Baze de date 
3. Algoritmică şi programare 
4. Sisteme de gestiune a documentelor 
5. Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 
6. Structura organizatorică a aparatului de specialitate a Autorităţii 

Electorale Permanente 
7. Dinamica sistemelor electorale 
8. Reguli privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor 

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS 
 
 

1. A. Tanenbaum, Reţele de calculatoare (ediţia a patra), Byblos, Tg.Mureş, 2003 

2. R. Stevens, B. Fenner, A. Rudoff, UNIX Network Programming Volume 1, 
Third Edition: The Sockets Networking API, Addison Wesley, 2003 

3. Conf.dr. Zidaroiu Corneliu, Decizii multicriteriale, Tipografia Universitatii 
Bucuresti, 1999. 

4. Prof.univ.dr.Rodica MIHALCA, Prof.univ.dr.Csaba FABIAN, 
Conf.univ.dr.Adina UTA, Asist.univ.dr.Iulian INTORSUREANU, 
Asist.univ.drd.Oana MUNTEAN, Prep.univ.drd.Anca ANDRONESCU  , 



Utilizarea produselor software - Word, Excel, PMT, WinQSB, Systat; Curs 
Digital, Biblioteca digitala a Academiei de Studii Economice Bucuresti 

5. [Cristea et al., 1997]Cristea, V., Athanasiu, I., Kalisz, E., Iorga, V.,Tehnici de 
programare, Editura. Teora,Bucureşti, 1997 

6. Cormen T., Leiserson C., Rivest R. "Introducere în algoritmi", Editura 
Computer Libris Agora, Cluj, 2000. 

7. Paul DuBois, MySQL,Editura: Teora  
8. IBM Red Books: 

a. IBM eServer xSeries and BladeCenter Server Management, SG24-6495-
00 Published 21 Apr 2005, last updated 19 Jul 2006  

b. IBM BladeCenter HS22 Technical Introduction, REDP-4538-00 
Published 9 Jun 2009 

c. Implementing the IBM BladeCenter S Chassis, SG24-7682-00 Published 
15 Jan 2009 

d. IBM BladeCenter 4Gb SAN Solution, SG24-7313-00 Published 6 Sep 
2006 

e. Running IBM WebSphere Application Server on System p and AIX: 
Optimization and Best Practices, SG24-7347-00 Published 1 Oct 2008 

f. Implementing IBM Director 5.20, SG24-6188-03 Published 20 Apr 2007, 
last updated 1 Sep 2009 

9. Documentum Content Management Foundations: EMC Proven Professional 
Certification Exam E20-120 Study Guide (by Pawan Kumar; Packt Publishing, 
2007) 

10. EMC-Docummetum white papers: 
a. Working with Documentum 6 Web Services 
b. Network Storage, Data Recovery, Information Management – EMC 
c. EMC Documentum ApplicationXtender Reports Management 

11. Legislatie in domeniul electoral: 
a. Lege nr. 67 din 25 martie 2004 – pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale (MO nr. 333/17 mai 2007) 
b. Lege nr. 370 din 20 septembrie 2004 pentru alegerea Preşedintelui 

României (MO nr. 887/29 septembrie 2004) 
c. Lege  nr. 33 din 16 ianuarie 2007 privind organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor pentru Parlamentul European (MO nr 28/16 ianuarie 2007) 
d. Lege nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 

Senatului şi pt. modificarea Legii nr. 67/2004, a legii nr. 215/2001 şi a 
Legii nr. 393/2004 (MO nr. 196/13 martie 2008) 

 
 



 
 
 
 

3. Direcţia logistică electorală 
 
 
 

- 1 post de execuţie de natura funcţiei publice parlamentare de consultant 
parlamentar cu locul de desfăşurare a activităţii la sediul central din 
Bucureşti al Autorităţii Electorale Permanente 
 
 

TEMATICĂ CONCURS 
 
 
1. Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente;  
2. Structura organizatorică a aparatului de specialitate a Autorităţii Electorale 

Permanente;  
3. Elemente de logistică electorală;  
4. Reguli privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor;  
5. Dinamica sistemelor electorale.  
 
 
 

BIBLIOGRAFIE CONCURS 
 

1. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI; 
2. 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  

3. HOTĂRÂRE Nr. 2 din 19 martie 2007 privind aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente; Text 
actualizat la zi  

4. LEGE Nr. 7 din 11 ianuarie 2006 *** Republicată, privind statutul 
funcţionarului public parlamentar; Text actualizat la zi  

5. LEGE Nr. 370 din 20 septembrie 2004 *** Republicată pentru alegerea 
Preşedintelui României; Text actualizat la zi  

6. LEGE Nr. 67 din 25 martie 2004 *** Republicată pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale;   

7. LEGE Nr. 33 din 16 ianuarie 2007 privind organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European;  Text actualizat la zi  



8. LEGE Nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului;  Text actualizat la zi  

9. LEGE Nr. 215 din 23 aprilie 2001 *** Republicată Legea administraţiei 
publice locale;   Text actualizat la zi  

10. LEGE Nr. 340 din 12 iulie 2004 *** Republicată privind prefectul şi 
instituţia prefectului;  Text actualizat la zi  

11. LEGE Nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor 
locali;  Text actualizat la zi  

12. LEGE Nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor 
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 
acestor date;  Text actualizat la zi  

13. HOTĂRÂRE Nr. 460 din 5 aprilie 2006 pentru aplicarea unor 
prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului; 
Text actualizat la zi  

14. LEGE Nr. 14 din 9 ianuarie 2003 Legea partidelor politice;  Text 
actualizat la zi  

15. Hotărârea nr. 4/2008 a Autorităţii Electorale Permanente privind 
condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească localurile secţiilor de votare 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului; 

16. Octavian Opriş, Tiberiu-Csaba Kovacs, Ana Maria Pătru, Grigore 
Stamate – „Dinamica sistemelor electorale”, Ed. Axioma Print, Bucureşti, 
2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Direcţia legislaţie şi legătura cu Parlamentul 
 

- 1 post de execuţie de natura funcţiei publice parlamentare de expert 
parlamentar cu locul de desfăşurare a activităţii la sediul central din 
Bucureşti al Autorităţii Electorale Permanente 
 

 
TEMATICĂ CONCURS 

 
1. Elaborarea actelor normative şi a documentelor de politici publice; 
2. Interpretarea normelor juridice; 
3. Drepturile exclusiv politice; 
4. Sistemul electoral; 
5. Moduri de scrutin; 
6. Referendumul; 
7. Organizarea şi funcţionarea Parlamentului; 
8. Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. 

 

 
BIBLIOGRAFIE CONCURS 

 
 

1. Constituţia României, republicată, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003; 

2. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 260 din 21 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

3.  Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului 
privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea 
proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum 
şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 319 din 14 mai 2009; 

4. Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de 
prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 12 octombrie 2006; 

5. Hotărârea Guvernului nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru 
îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la 
nivelul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 637 din 24 iulie 2006; 

6. Legea nr. 35/2008 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, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, cu modificările şi completările 
ulterioare; 



7. Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

8. Codul bunelor practici în materie electorală. Linii directoare şi raport 
explicativ adoptate de Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept (Comisia de 
la Veneţia) în cadrul celei de-a 52-a Sesiuni Plenare (Veneţia, 18-19 octombrie 2002); 

9. Codul de bune practici în materie de referendum, adoptat de Consiliul 
pentru Alegeri Democratice la cea de-a 19- a reuniune (Veneţia, 16 decembrie 2006) 
şi de Comisia de la Veneţia la cea de-a 70-a Sesiune Plenară (Veneţia, 16-17 martie 
2007); 

10. Decizia Curţii Constituţionale nr. 51 din 25 ianuarie 2012 referitoare la 
obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale şi a alegerilor 
pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012, precum şi pentru modificarea şi 
completarea titlului I al Legii nr.35/2008 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, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. Monitorul Oficial nr. 90 din 03.02.2012; 

11.       Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului în Cauza Grosaru 
împotriva României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
Monitorul Oficial nr. 686 din 11 octombrie 2010. 

Bibliografie orientativă 
Nicolae Popa – Teoria Generală a Dreptului, Ediţia a 3-a, Editura C.H. Beck, p. 

167 – 184,  p. 198 – p. 208;   
Muraru Ioan, Tănăsescu Elena Simina – Drept constituţional şi instituţii 

politice, vol. II, ed. a XI-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2004, p. 94-235; 
Pierre Martin – Sistemele electorale şi modurile de scrutin, Regia Autonomă 

Monitorul Oficial, 1999; 
International IDEA - International Electoral Standards. Guidelines for 

reviewing the legal framework of elections: p.7 – 94; 
http://www.idea.int/publications/pub_electoral_main.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.idea.int/publications/pub_electoral_main.html


5. Biroul achiziţii publice 
 

- 1 post de execuţie de natura funcţiei publice parlamentare de consilier 
parlamentar cu locul de desfăşurare a activităţii la sediul central din 
Bucureşti al Autorităţii Electorale Permanente 
 
 
 

TEMATICĂ CONCURS 
 

1. Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente;  
2. Liberul acces la informaţiile de interes public 
3. Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

libera circulaţie a acestor date 
4. Controlul intern şi controlul preventiv 
5. Statutul funcţionarului public parlamentar 
6. Achiziţii publice 
7. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice 

 
 
 
 

BIBLIOGRAFIE CONCURS 
 
 

1. Legea nr. 35/2008 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, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate al 
Autorităţii Electorale Permanente, aprobat prin Hotărârea nr. 2/2007 a 
Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, modificat şi 
completat prin Hotărârea nr. 3/2008 a birourilor celor două camere; 

3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public; 

5. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările ulterioare; 

6. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul 
financiar preventiv, republicată, cu modificările ulterioare; 

7. Legea 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată; 



8. Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de 
cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

9. Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, 
ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice, precum şi organizarea,evidenţa şi 
raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

10. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

11. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind achiziţiile 
publice; 

12. Manualul operaţional pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, vol I si 
II, editia 2009. 

13. ORDIN   Nr. 170 din  7 mai 2012 privind interpretarea art. 69^1 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii; 

     EMITENT:      AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI 
MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE 
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 328 din 15 mai 2012; 
14. ORDIN   Nr. 136 din  6 aprilie 2012 privind notificarea cu privire la încheierea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru 
EMITENT:      AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI 
MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE 
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 250 din 13 aprilie 2012; 
15. ORDIN   Nr. 171 din  7 mai 2012 cu privire la clarificările ce vizează conţinutul 

documentaţiei de atribuire 
EMITENT:      AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI 
MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE 
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 328 din 15 mai 2012; 
16. ORDIN   Nr. 302 din  1 iunie 2011 privind aprobarea formularelor standard ale 

Procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor şi Raportului procedurii, 
aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii 

EMITENT:      AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI 
MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE 
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 415 din 14 iunie 2011; 
17. ORDIN   Nr. 313 din 29 iunie 2011 cu privire la interpretarea anumitor 

dispoziţii privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii 

EMITENT:      AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI 
MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE 
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 464 din  1 iulie 2011; 



18. ORDIN   Nr. 509 din 14 septembrie 2011 privind formularea criteriilor de 
calificare şi selecţie 

EMITENT:      AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI 
MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE 
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 687 din 28 septembrie 2011; 
19. ORDIN   Nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea în aplicare a 

certificatului de participare la licitaţii cu ofertă independentă 
EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI  ŞI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU 
REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE 
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 701 din 20 octombrie 2010; 
20. ORDIN   Nr. 107 din  6 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind 

supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii 

EMITENT:      AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI 
MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE 
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 473 din  9 iulie 2009; 
21. ORDIN   Nr. 51 din 13 martie 2009 privind accelerarea procedurilor de licitaţie 

restrânsă şi negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare 
EMITENT:      AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI 
MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE 
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 167 din 17 martie 2009; 
22. HOTĂRÂRE   Nr. 71 din 24 ianuarie 2007 pentru aprobarea Normelor de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii 

EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI 
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 98 din  8 februarie 2007; 
23. HOTĂRÂRE   Nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică 
prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI 
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 978 din  7 decembrie 2006; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Filiala NORD-VEST, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca 
 
- 1 post de execuţie de natura funcţiei publice parlamentare de consilier 
parlamentar cu locul de desfăşurare a activităţii la Filiala NORD-VEST cu 
sediul în Cluj-Napoca a Autorităţii Electorale Permanente 
 
 

TEMATICĂ CONCURS 
 
 

1. Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente;  
2. Structura organizatorică a aparatului de specialitate a Autorităţii 

Electorale Permanente;  
3. Dinamica sistemelor electorale;  
4. Reguli privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor;  
5. Activitatea de indrumare şi control electoral.  

 
 
 

BIBLIOGRAFIE CONCURS 
 
 
 
1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de 

specialitate al AEP aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente ale 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului nr. 2/2007, modificată şi completată 
de Hotărârea nr. 3/2008 a Birourilor permanente ale Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului; 



2. Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea nr. 35/2008 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, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 
Parlamentul European, republicată; 

7. Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

8. Legea nr. 14/2003 - Legea partidelor politice, republicată; 
9. Legea nr. 215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
10. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor aprobată 

cu modificări prin Legea 180/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

11. Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 4 din 29 
septembrie 2008, privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească 
localurile secţiilor de votare pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului; 

12. Legea nr. 393/2004  privind Statutul aleşilor locali, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

13. Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

14. Hotărârea 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 
340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

15. O.G. nr.  84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

16. O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele 
de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

17. H.G. nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, 
ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

18. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor 
date, cu modificările şi completările ulterioare; 



19. Octavian Opriş, Tiberiu Csaba Kovacs, Ana Maria Pătru, Grigore 
Stamate -„Dinamica sistemelor electorale”  

 
 
 
 

 



Anexa 5 
 

Precizări privind modul de desfăşurarea a concursului 
- calendarul concursului - 

 
Perioada Activitate 

10.09.2012 Publicare anunţ de concurs în , ziarul „România Liberă” 
10.09.2012-18.09.2012 Depunere dosare de candidatură 
19.09.2012 Analiză dosare de candidatură 
20.09.2012 Publicarea rezultatului analizei dosarelor pe site 

Înregistrarea contestaţiilor 
21.09.2012 Analizarea contestaţiilor 

Publicarea rezultatului analizei contestaţiilor pe site 
25.09.2012 Susţinerea probei scrise 

Corectarea lucrărilor scrise 
26.09.2012 Publicarea rezultatului probei scrise pe site  

Înregistrarea contestaţiilor 
27.09.2012 Soluţionarea contestaţiilor 

Publicarea rezultatului soluţionării contestaţiilor pe site 
28.09.2012 Susţinerea interviului 
01.10.2012 Publicarea rezultatului interviului pe site  

Înregistrarea contestaţiilor 
02.10.2012 Soluţionarea contestaţiilor 

Publicarea rezultatului soluţionării contestaţiilor pe site 
03.10.2012 Publicarea rezultatului final al concursului pe site 
04.10.2012-18.10.2012 Perioada de prezentare la post a candidatului declarat admis 

 
 
NOTĂ 

 
Concursul constă în susţinerea a două probe, în ordine cronologică, o 
probă scrisă şi un interviu. 
Fiecare probă în parte este eliminatorie, nota minimă de promovare fiind 
7,00. 
Proba scrisă are o durată de maxim 3 ore. 
În funcţie de numărul candidaţilor calificaţi la proba scrisă, interviul 
poate avea loc într-un interval de cel mult patru zile calendaristice de la 
susţinerea probei scrise. 
Contestaţiile din orice fază a concursului se înregistrează la secretariatul 
instituţiei. 
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