
 
Anexa 3 

 
 

Condiţii de înscriere la concurs 
  
 

 
1. Filiala Bucureşti - Ilfov, pentru: 

 
1 (una) funcţie publică parlamentară de expert parlamentar, perioadă 
nedeterminată 

 
 
 
 

Condiţii: 
 
a) locul de desfăşurare a activităţii este la Filiala Bucureşti - Ilfov a Autorității 

Electorale Permanente  
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 fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani  
g) să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită de lege 
h) să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, care îl face 

nedemn pentru ocuparea funcţiei publice parlamentare 
i) să aibă studii superioare juridice, absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă 
j) să aibă minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite  
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. 340/2013 pentru aprobarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 (2.298 lei). 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2. Biroul Registratură, pentru  
 

1 (un) post corespunzător unei funcţii publice parlamentare de expert 
parlamentar, perioadă determinată 

 
 

a) candidatul declarat admis se salarizează la nivelul de salarizare corespunzător 
unei funcţii publice parlamentare de expert parlamentar 

b) locul de desfăşurare a activităţii este la sediul central al Autorității Electorale 
Permanente din Bucureşti 

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

d) să cunoască limba română 
e) să fi împlinit vârsta de 18 ani 
f) să fie apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei; starea de 

sănătate este atestată pe bază de examen medical de specialitate 
g) să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită de lege 
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, 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. 340/2013 pentru aprobarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 (2.298 lei) 

 
 


