
 
Anexa 1 

 
ANUNŢ 

 
 Autoritatea Electorală Permanentă organizează concurs pentru 
ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unor funcţii publice parlamentare, 
de execuţie, vacante, din cadrul aparatului de specialitate al instituţiei, după 
cum urmează: 
 
 

1. Filiala SUD Muntenia – Biroul judeţean Argeş 
 

– 1 funcţie publică parlamentară de execuţie de consultant 
parlamentar, pe perioadă nedeterminată 

 
 

2. Filiala SUD Muntenia – Biroul judeţean Prahova 
 

– 1 funcţie publică parlamentară de execuţie de consultant 
parlamentar, pe perioadă nedeterminată 

 
 

3. Filiala SUD-VEST Oltenia - Biroul judeţean Mehedinţi 
 

– 1 funcţie publică parlamentară de execuţie de consultant 
parlamentar, pe perioadă nedeterminată 

 
 

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

– 1 funcţie publică parlamentară de execuţie de consilier 
parlamentar, pe perioadă nedeterminată, cu locul de 
desfăşurare a activităţii la sediul central, din municipiul 
Bucureşti 

– 1 funcţie publică parlamentară de execuţie de consilier 
parlamentar, pe perioadă nedeterminată, cu locul de 
desfăşurare a activităţii la Filiala CENTRU, din municipiul 
Braşov 

 
 

5. Direcţia management, monitorizare şi logistică electorală  
 

– 2 funcţii publice parlamentare de execuţie de consilier 
parlamentar, pe perioadă nedeterminată 



 
 

6. Biroul resurse umane 
 

– 1 funcţie publică parlamentară de execuţie de consilier 
parlamentar, pe perioadă nedeterminată 

 
 
 

 
 

Concursul are loc la sediul central al instituţiei din Bucureşti, Str. 
Stavropoleos nr. 6, sector 3. 
 
 Candidaţii înscrişi pentru posturile de natura funcţiilor publice 
parlamentare din cadrul birourilor judeţene vor susţine, în data de 16 
decembrie 2014 ora 1000, o probă eliminatorie de cunoştinţe de calculator.  
 
 În data de 17 noiembrie 2014, candidaţii admişi să participe la 
concurs în urma analizei dosarelor şi a promovării probei eliminatorii, după 
caz, vor susţine proba scrisă. Ora de susţinere a acestei probe se va afişa 
pe site-ul instituţiei şi se va comunica telefonic, celor interesaţi. 
 

Concursul se desfăşoară conform calendarului afişat.  
 
Formularele tipizate necesare înscrierii se găsesc pe site-ul instituţiei, 

în secţiunea Prezentare AEP - Cariere - Formulare. 
 
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la telefon 021.310.08.99 şi pe 

site-ul www.roaep.ro. 


