
Anexa 1 
 
 

ANUNŢ AVIZIER 
 
 
 
 
 Autoritatea Electorală Permanentă organizează concurs pentru ocuparea, 
pe perioadă determinată, în baza unui contract individual de muncă, a unui post 
de execuţie corespunzător unei funcţii publice parlamentare de execuţie vacantate 
temporar, al cărui titular are raportul de serviciu suspendat. 
 
 

 
Concursul are loc în data de 13 ianuarie 2012 la sediul central al instituţiei 

din Bucureşti, Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3.  
Concursul constă într-o probă scrisă şi un interviu. Proba scrisă are loc la 

ora 09,oo, iar interviul la ora 12,oo.  
Dosarele de candidatură se depun în perioada 03.01. – 11.01.2012, la adresa 

specificată, etajul 3. Formularele tipizate necesare înscrierii se pun la dispoziţie de 
către instituţie. 

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la telefon : 021.310.08.53. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Anexa 2 

 
 
 

Condiţii de înscriere la concurs 
    
 
 
 
Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii : 
 
 
 
Postul: CONSILIER (1 post) 
 

a) să aibă cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de 
exerciţiu 

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

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

e) să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, care îl 
face nedemn pentru ocuparea postului 

f) să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică 
g) să aibă studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă 
h) să cunoască cel puţin două limbi străine de circulaţie internaţională 
i) 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). 
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Dosarul de candidatură 
 
 
 

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

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

desfăşurat activităţi de poliţie politică; 
c) copia xerox a actului de identitate; 
d) copia legalizată a diplomei de studii; 
e) copii xerox ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, după 

caz; 
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 
g) cazierul judiciar; 
h) 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; 

i) copie xerox a talonului de pensie din luna decembrie 2011, după caz; 
j) adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate; 
k) 2 fotografii tip legitimaţie. 

 
 
Actele se vor îndosaria în ordinea specificată, într-un dosar de plastic, fără a 
se utiliza folie transparentă. 
 
 



Anexa 4 
 

FUNCŢII DE EXECUŢIE 
 

TEMATICĂ   
 

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. Cerinţe privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale. 

 
 

BIBLIOGRAFIE 
 

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 
LEGE   Nr. 370 din 20 septembrie 2004    *** Republicată pentru alegerea Preşedintelui 
României 
    Text actualizat la zi 
LEGE   Nr. 67 din 25 martie 2004    *** Republicată pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale 
    Text actualizat la zi 
LEGE   Nr. 33 din 16 ianuarie 2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 
Parlamentul European 
    Text actualizat la zi 
LEGE   Nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului 
    Text actualizat la zi 
LEGE   Nr. 215 din 23 aprilie 2001    *** Republicată Legea administraţiei publice locale 
    Text actualizat la zi 
LEGE   Nr. 340 din 12 iulie 2004    *** Republicată privind prefectul şi instituţia prefectului 
    Text actualizat la zi 
LEGE   Nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali 
    Text actualizat la zi 
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 
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 
LEGE   Nr. 14 din  9 ianuarie 2003 Legea partidelor politice 
    Text actualizat la zi 
Legea nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale 
    Text actualizat la zi 
Octavian Opriş, Tiberiu-Csaba Kovacs, Ana Maria Pătru, Grigore Stamate – „Dinamica 
sistemelor electorale”, Ed. Axioma Print, Bucureşti, 2007. 


	1anunţ concurs
	2condiţii înscriere
	3dosar de candidatură
	4bibliografie+tematică

