
 
 

Anexa 5 
 

1. Direcţia financiar-administrativă 
 

Postul scos la concurs:  
 

 

– 1 post de conducere, corespunzător funcţiei publice 
parlamentare de director adjunct, perioadă nedeterminată 

 
Candidatul angajat pe acest post îşi va desfăşura activitatea la 
Direcția financiar-administrativă, din sediul central al instituției, 
situat în municipiul București 

 

 

 
 

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. Reguli privind inventarierea generală a patrimoniului 
6. Reguli şi principii privind planificarea şi execuţia bugetară 
7. Reguli privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 

în instituţiile publice 
8. Organizarea şi conducerea contabilităţii 
9. Situaţiile financiare trimestriale / anuale la instituţiile publice 
10. Finanţarea publică a partidelor politice 
11. Principii, reguli şi responsabilităţi bugetare în instituţiile publice 
12. Proceduri privind elaborarea bugetelor 

 
 
 

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

specialitate al Autorităţii Electorale Permanente, aprobat prin 
Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului nr. 2/2007, cu modificările şi completările ulterioare 



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. 500/2002 privind finanţele publice 
5. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, cu modificările şi completările 

ulterioare 
6. OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind angajarea, lichidarea şi plata cheltuielilor în instituţiile publice 
7. OG nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar 

preventiv, republicată 
8. OMFP nr. 522/2003 privind aprobarea Normelor metodologice 

generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventive 
OMFP nr. 2861/2009 - pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, 

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

10. 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 

11. 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 

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

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

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

 
 

 

 
 
 



 
2. Filiala SUD-EST     
 
Postul scos la concurs:  
 

– 1 funcţie publică parlamentară de conducere de director, 
perioadă nedeterminată 

 
Candidatul angajat definitiv în această funcţie publică parlamentară îşi 
va desfăşura activitatea în cadrul Filialei SUD-EST, cu sediul în 
municipiul Galați 
 
 

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 îndrumare şi control electoral 
6. Activitatea de finanţare a partidelor politice şi a campaniilor electorale 

 
 
 

BIBLIOGRAFIE DE CONCURS 
 
1. Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi a 

Senatului nr. 2/2007, cu modificările şi completările ulterioare 
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 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de 
specialitate al Autorităţii Electorale Permanente, aprobat prin 
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. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor 
politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările 
ulterioare 

19. 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 

20. 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 

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

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



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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 


