
Anexa 1 
 
 
 
 
 

ANUNŢ 
 
 
 
 
 Autoritatea Electorală Permanentă organizează concurs pentru ocuparea, 
pe perioadă determinată, în baza unor contracte individuale de muncă, a unor 
posturi de execuţie corespunzătoare unor funcţii publice parlamentare de 
execuţie vacantate temporar, ale căror titulari au raportul de serviciu suspendat. 
 
 

 
Concursul are loc în data de 27 martie 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 10,oo, iar interviul la ora 13,oo.  
Dosarele de candidatură se depun în perioada 15 – 25.03.2012, 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 : 
 
 
 
Departamentul de control al finanţării activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale 
 
Postul: REFERENT (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 medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat sau 

echivalentă 
h) să cunoască cel puţin o limbă străină 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). 

 
 
 
 
 



 
 
 
Serviciul secretariat general 
 
Postul: REFERENT (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 medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat sau 

echivalentă 
h) să cunoască cel puţin o limbă străină 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). 

 



 
 

 
 

Anexa 3 
 
 
 
 

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 
 
 

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

 
 

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 
 
LEGE  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. 
 
 
Serviciul secretariat general 
 

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. 

 
 

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. 67 din 25 martie 2004    *** Republicată pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale 
    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 
 
LEGE   Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 
    Text actualizat la zi 
 
HOTARÂRE Nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 
    Text actualizat la zi 
 
ORDONANŢĂ   Nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 
petiţiilor 
    Text actualizat la zi 
 
ORDONANŢĂ   Nr. 33 din 30 ianuarie 2002 privind reglemetarea privind reglemetarea 
eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către publice centrale şi locale 
    Text actualizat la zi 
 
Octavian Opriş, Tiberiu-Csaba Kovacs, Ana Maria Pătru, Grigore Stamate – „Dinamica 
sistemelor electorale”, Ed. Axioma Print, Bucureşti, 2007. 
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
 
    Autoritatea Electorală Permanentă 
 
 ______________________________________________________________________________ 
| Postul solicitat :                                                           | 
|                                                                                                                                                                         |  
|   Compartiment :                                                                                                                                        |                        
|_____________________________________________________________________________________| 
|                             Date personale :                                 | 
|                                                                              | 
|    Numele:                                     Prenumele:                    | 
|                                                                              | 
|    Adresa:                                     Nr. de telefon:               | 
|                                                                              | 
|    Data naşterii:                              Locul naşterii:               | 
|                                                                              |  
|    Starea civilă:                              Copii:                        | 
|                                                                              |       
|    Stagiul militar:                                                          | 
|______________________________________________________________________________| 
|                                                                              | 
|    |                                                                           
|    Studii generale şi de specialitate:                                       | 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
|    Studii medii liceale sau postliceale:                                     | 
|______________________________________________________________________________| 
| Instituţia                     Perioada                Diploma obţinută      | 
|______________________________________________________________________________| 
|                                                                              | 
|______________________________________________________________________________| 
|                                                                              | 
|______________________________________________________________________________| 
|                                                                              | 
|______________________________________________________________________________| 
|                                                                              | 
|______________________________________________________________________________| 
|                                                                              | 
|    Studii superioare de scurtă durată:                                       | 
|______________________________________________________________________________| 
| Instituţia                     Perioada                Diploma obţinută      | 
|______________________________________________________________________________| 
|                                                                              | 
|______________________________________________________________________________| 
|                                                                              | 
|______________________________________________________________________________| 
|                                                                              | 
|______________________________________________________________________________| 
|                                                                              | 
|______________________________________________________________________________| 
|                                                                              | 
|    Studii superioare de lungă durată:                                        | 
|______________________________________________________________________________| 
| Instituţia                     Perioada                Diploma obţinută      | 
|______________________________________________________________________________| 
|                                                                              | 
|______________________________________________________________________________| 
|                                                                              | 
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|______________________________________________________________________________| 
|                                                                              | 
|______________________________________________________________________________| 
|                                                                              | 
|______________________________________________________________________________| 
|                                                                              | 
|______________________________________________________________________________| 
|                                                                              | 
|    Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:                           | 
|______________________________________________________________________________| 
| Instituţia                     Perioada                Diploma obţinută      | 
|______________________________________________________________________________| 
|                                                                              | 
|______________________________________________________________________________| 
|                                                                              | 
|______________________________________________________________________________| 
|                                                                              | 
|______________________________________________________________________________| 
|                                                                              | 
|______________________________________________________________________________| 
|                                                                              | 
|______________________________________________________________________________| 
|                                                                              | 
|______________________________________________________________________________| 
|                                                                              | 
|    Alte tipuri de studii:                                                    | 
|______________________________________________________________________________| 
| Instituţia                     Perioada                Diploma obţinută      | 
|______________________________________________________________________________| 
|                                                                              | 
|______________________________________________________________________________| 
|                                                                              | 
|______________________________________________________________________________| 
|                                                                              | 
|______________________________________________________________________________| 
|                                                                              | 
|______________________________________________________________________________| 
|                                                                              | 
|______________________________________________________________________________| 
|                                                                              | 
|______________________________________________________________________________| 
|                                                                              | 
|    Limbi străine (slab, bine, foarte bine)*):                                | 
|______________________________________________________________________________| 
|               Scris                Citit                   Vorbit            | 
|______________________________________________________________________________| 
|______________________________________________________________________________| 
|______________________________________________________________________________| 
|______________________________________________________________________________| 
|______________________________________________________________________________| 
|______________________________________________________________________________| 
|    *) Se va menţiona şi limba maternă, acolo unde este cazul.                | 
|______________________________________________________________________________| 
|    Cunoştinţe operare calculator:                                             | 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
|______________________________________________________________________________| 
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|    Cariera profesională:                                                      | 
|______________________________________________________________________________| 
| Perioada    Instituţia/Firma     Funcţia deţinută                      Principalele responsabilităţi      | 
|______________________________________________________________________________| 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
|______________________________________________________________________________| 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
|______________________________________________________________________________| 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
|    Detalii despre ultimul loc de muncă (se vor menţiona calificativele       | 
| acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani, dacă     | 
| este cazul):                                                                 | 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
|______________________________________________________________________________| 
|    Persoane de contact pentru recomandări:                                   | 
|______________________________________________________________________________| 
|        Numele şi prenumele    Instituţia    Funcţia     Nr. de telefon       | 
|______________________________________________________________________________| 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
|______________________________________________________________________________| 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
|______________________________________________________________________________| 
|                                                                              | 
|                                                                              | 
|______________________________________________________________________________| 
 
 
     Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul 
în declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate, că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 
11 din Legea nr. 7/2006 privind Statutul funcţionarului public parlamentar şi nu mă aflu în nici una dintre 
situaţiile stabilite de lege privind regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor pentru 
funcţionarii publici. 
 
 
    Data .......................... 
 
 
    Semnătura ........................................ 



 
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 
privind apartenenţa sau neapartenenţa ca agent ori colaborator al poliţiei politice 

comuniste 
 
 
 
    Subsemnatul/Subsemnata  
 
........................................... ............................, 
(numele şi toate prenumele din actul de identitate,  precum şi eventualele nume anterioare) 
 
cetăţean român, fiul/fiica lui  
 
.................................................... şi al ...................................................... 
 (numele şi prenumele tatălui)             (numele şi  prenumele mamei) 
                                           
născut/născută la ................................ în .............................................................., 
                                (ziua, luna, anul)          (locul naşterii: localitatea/judeţul) 
 
 
domiciliat/domiciliată în ..................................................................................... ....................... .... 
    
....................... .................. ................................................................................................................,  
(domiciliul stabil din actul de identitate) 
 
legitimat/legitimată cu ............................... ................................................................., 
                                                   (felul, seria şi numărul actului de identitate) 
 
cod numeric personal .................................. ....................., 
 
cunoscând prevederile art.292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, după luarea 

la cunoştinţă a conţinutului Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi 

deconspirarea poliţiei politice comuniste, cu modificările şi completările ulterioare, declar 

prin prezenta, pe propria răspundere, că .................................*) fost agent sau colaborator al 

poliţiei politice, în sensul art. 5 alin. (1) - (4) din lege. 

    De asemenea, am luat cunoştinţă despre prevederile art. 3^1 alin. (6) din lege, potrivit 

cărora: "Persoanele care depun declaraţia pe propria răspundere sunt exonerate de 

obligaţia asigurării protecţiei informaţiilor secrete de stat sau secrete de serviciu". 

 

    .........................        ................................ 
             (Data)                             (Semnătură) 
 
------------ 
    *) Se înscrie de către semnatar, "nu am" sau "am", după caz. 
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