
Anexa 1 

 

 

 

ANUNŢ 

 

 

 

 Autoritatea Electorală Permanentă organizează concurs pentru ocuparea, pe 

perioadă determinată, a următoarelor posturi de execuţie din cadrul aparatului 

central al instituţiei, după cum urmează: 

 

 

 

1. Direcţia legislaţie, legătura cu Parlamentul şi contencios electoral 

 

– 1 post vacant de natura funcţiei publice parlamentare de consilier 

parlamentar 

 

Angajatul temporar pe acest post îşi va desfăşura activitatea la Direcţia 

comunicare şi relaţii externe 

 

2. Direcţia comunicare şi relaţii externe 

 

– 1 post vacant de natura funcţiei publice parlamentare de consultant 

parlamentar 

 

Angajatul temporar pe acest post îşi va desfăşura activitatea la Filiala 

NORD-EST 

 

 

 

 

 

Concursul are loc în data de 15 martie 2013, 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 - Formulare. 

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la telefon 0213100899. 
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Precizări privind modul de desfăşurarea a concursului 

- calendarul concursului - 

 

Perioada Activitate 
05.03.2013 Publicare anunţ de concurs în  ziarul „România Liberă” 

06.03.2013-13.03.2013 Depunere dosare de candidatură 

14.03.2013 Analiză dosare de candidatură 

Publicarea rezultatului analizei dosarelor pe site 

Înregistrarea  şi soluţionarea contestaţiilor 

Publicarea rezultatului analizei contestaţiilor pe site 

15.03.2013 Susţinerea probei scrise 

Corectarea lucrărilor scrise 

Publicarea rezultatului probei scrise pe site  

Înregistrarea contestaţiilor 

Soluţionarea contestaţiilor 

Publicarea rezultatului soluţionării contestaţiilor pe site 

Susţinerea interviului 

Evaluarea interviului 

Publicarea rezultatului interviului pe site 

Publicarea rezultatului final al concursului pe site 

18.03.2013 – 01.04.2013 Perioada de prezentare la post a candidatului declarat admis 

 

 

NOTĂ 

 

Contestaţiile la analiza dosarelor şi la proba scrisă a concursului se 

înregistrează la secretariatul instituţiei. 
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Condiţii de înscriere la concurs 

  

 

1. Direcţia legislaţie, legătura cu parlamentul şi contencios electoral 

 

– 1 post vacant 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, în cadrul Direcţiei comunicare şi relaţii externe 

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

exerciţiu 

c) să cunoască limba română 

d) să fi 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 desfăşurat activitate de poliţie politică 

g) să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, care îl face 

nedemn pentru ocuparea postului 

h) să aibă studii superioare în domeniul ştiinţelor umaniste 

i) să aibă minim 6 ani vechime în specialitate 

j) să cunoască cel puţin două limbi străine de circulaţie internaţională 

k) să aibă cunoştinţe de operare calculator, nivel superior 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Direcţia comunicare şi relaţii externe 

 

– 1 post vacant de natura funcţiei publice parlamentare de consultant 

parlamentar 

 

 

 

 

Condiţii: 

 

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

Electorale Permanente, din BACĂU 

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

exerciţiu 

o) să cunoască limba română 

p) să fi împlinit vârsta de 18 ani 

q) să fie apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei; starea de 

sănătate este atestată pe bază de examen medical de specialitate 

r) să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică 

s) să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, care îl face 

nedemn pentru ocuparea postului 

t) să aibă studii superioare în domeniul ştiinţelor juridice 

u) să aibă minim 6 ani vechime în specialitate 

v) să cunoască cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională 

w) să aibă cunoştinţe de operare calculator, nivel superior 

x) 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 (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) copia xerox a actului de identitate; 

d) copia xerox a actului de stare civilă; 

e) copie/copii xerox a/ale actului/actelor de identitate a/ale copilului/copiilor 

minori, sau în vârstă de până la 25 de ani dacă urmează cursurile de zi ale unei 

instituţii de învăţământ; 

f) copia legalizată a diplomei de studii; 

g) copii xerox ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, după caz; 

h) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 

i) cazierul judiciar; 

j) 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; 

k) carnetul de muncă, original şi copie, valabil până la data de 01.01.2011; 

l) 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); 

m) copie xerox a talonului de pensie din luna februarie 2013, după caz; 

n) 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. 
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TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE 
 

 

1. Direcţia legislaţie, legătura cu Parlamentul şi contencios electoral 

 

- 1 post de consilier, perioadă determinată, cu locul de desfăşurare a 

activităţii la Direcţia comunicare şi relaţii externe din sediul central din 

Bucureşti al Autorităţii Electorale Permanente 

 

 

 
TEMATICĂ   

 

1. Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente; 

2. Structura organizatorică a aparatului de specialitate a Autorităţii Electorale Permanente 

3. Reguli privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor 

4. Liberul acces la informaţiile de interes public 

5. Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 

circulaţie a acestor date 

6. Activitatea de relaţii cu publicul 

7. Protocol şi relaţii externe aplicate în domeniul electoral 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE  
 

1. 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 

2. HOTĂRÂRE   Nr. 2 din 19 martie 2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente 

Text actualizat la zi 

3. LEGE   Nr. 7 din 11 ianuarie 2006    *** Republicată privind statutul funcţionarului 

public parlamentar 

Text actualizat la zi 

4. LEGE   Nr. 370 din 20 septembrie 2004    *** Republicată pentru alegerea Preşedintelui 

României 

Text actualizat la zi 

5. LEGE   Nr. 67 din 25 martie 2004    *** Republicată pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale 

Text actualizat la zi 

6. LEGE   Nr. 33 din 16 ianuarie 2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 

Parlamentul European 

Text actualizat la zi 

7. LEGE   Nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului 



Text actualizat la zi 

8. LEGE   Nr. 215 din 23 aprilie 2001    *** Republicată Legea administraţiei publice locale 

Text actualizat la zi 

9. LEGE   Nr. 340 din 12 iulie 2004    *** Republicată privind prefectul şi instituţia 

prefectului 

Text actualizat la zi 

10. LEGE   Nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali 

Text actualizat la zi 

11. 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 

12. 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 

13. LEGE   Nr. 14 din  9 ianuarie 2003 Legea partidelor politice 

Text actualizat la zi 

14. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

Text actualizat la zi 

15. H.G.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 

privind liberul acces la informatiile de interes public 

Text actualizat la zi 

16. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date 

Text actualizat la zi 

17. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 

petiţiilor, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr.233/2002 

Text actualizat la zi 

18. Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de 

protocol, cu modificările şi completările ulterioare; 

Text actualizat la zi 

19.  Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului 

român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Text actualizat la zi 

20. Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

   Text actualizat la zi 

         21. Dr. Emilian Manciur – „Protocol instituţional”, Ed. Comunicare.ro, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Direcţia comunicare şi relaţii externe 

 

 

- 1 post de consultant perioadă determinată, cu locul de desfăşurare a 

activităţii la Filiala NORD-EST, cu sediul în Bacău, a Autorităţii Electorale 

Permanente 

 

 
TEMATICĂ  

 

1. Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente;  

2. Structura organizatorică a aparatului de specialitate a Autorităţii Electorale Permanente;  

3. Reguli privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor;  

4. Activitatea de indrumare şi control electoral.  

 

 

 

BIBLIOGRAFIE  

 

 

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. Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

12. O.G. nr.  84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

13. O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 

cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare; 



14. 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; 

15. 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. 
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