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AN U N Ţ
Privind testarea profesională organizată de Consiliul Județean Bihor în vederea departajării
funcționarilor publici care în perioada de preaviz optează pentru funcţia publică de execuţie vacantă
de consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul instituţii subordonate din lista
funcțiilor publice puse la dispoziție conform art. 519 alin. (1) lit. c), alin. (7) –(8) din OUG nr.
57/2019
Având în vedere prevederile art. 21 din Regulamentul privind procedura de organizare şi
desfăşurare a examenului prevăzut la art. 518 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare pentru functionarii publici din aparatul de
specialitate al Consiliului Județean Bihor aprobat prin Dispoziția nr. 349/11.11.2020,
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR, cu sediul în Oradea, Parcul Traian, nr. 5, organizează
examen de testare profesională în vederea departajării funcționarilor publici care în perioada de
preaviz au optat/optează pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad
profesional superior – Compartimentul instituţii subordonate din lista funcțiilor publice puse la
dispoziție conform art. 519 alin. (1) lit. c), alin. (7) –(8) din OUG nr,. 57/2019 în data de 25.01.2021proba scrisă.
La examenul de testare profesională de departajare pot participa funcționari publici din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor care se află în perioada de preaviz acordat
conform art. 519 alin. (4) din Codul administrativ.
Examenul se organizează în situația în care cel putin două persoane optează în perioada de
preaviz pentru ocuparea aceleiași funcții publice din cadrul aceluiași compartiment (pentru funcția
publică mai sus menționată până la data prezentei au fost depuse trei opțiuni) și are la bază
următoarele principii: competenţa profesională, competiţia, egalitatea de şanse, profesionalismul şi
transparenţa.
Examenul se organizează la sediul Consiliului Judeţean Bihor, și constă în 2 etape succesive, după
cum urmează:
a) selecţia opțiunilor având la bază cererile depuse în data de 21.01.2021.
b) proba scrisă care se va organiza în data de 25.01.2021– ora 08:30.
Examenul constă în susţinerea unei probe scrise pe baza bibliografiei aprobată de conducerea
Consiliului Județean Bihor (redactarea unei lucrări şi/sau rezolvarea unor teste grilă). În cadrul
probei scrise se va testa nivelul cunoştinţelor profesionale în concordanţă cu specificul funcţiei
publice pentru care se organizează examinarea.
Examenul se va desfăşura în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin Dispoziția
președintelui consiliului județean nr. 349/11.11.2020, publicat pe site-ul instituției (www.cjbihor.ro)
la secțiunea ,,Informații publice”-„Concursuri”.

1. În termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea anunțului, respectiv în perioada 19.01.2021 –
20.01.2020 ora 15:00, funcționarii publici aflați în perioada de preaviz au dreptul să-și exprime
oțiunea pentru numirea în funcția publică corespunzătoare de consilier, clasa I, grad profesional
superior pentru care se face departajarea prin depunerea unei cereri, conform modelului anexat.
Nu se impune depunerea unei noi cereri în cazul funcționarilor publici care au optat până la data
prezentului anunţ pentru funcția de mai sus.
2. Proba scrisă se susţine de către funcționarii publici ale căror opțiuni au fost declarate admise.
BIBLIOGRAFIE
pentru examenul organizat pentru departajarea funcționarilor publici în vederea numirii în
funcţia publică de consilier I superior din cadrul Compartimentului instituții subordonate

- Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ -PARTEA VI, cu modificările şi
completările ulterioare,
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare,
- Ordonanța de urgență nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu
modificările şi completările ulterioare,
- Ordin nr. 2799 / 2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a
concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a
evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al
raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management,
- Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractual si a criteriilor de promovare in grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii-TITLUL VII, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
- Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal, cu
modificările şi completările ulterioare,
- Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu
modificările şi completările ulterioare,
- Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea
carierei functionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
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ANEXA 1
CERERE-OPȚIUNE
Subsemnatul (a) _________________________________________ , având funcția publică de
________________________, aflat(ă) în perioada de preaviz, ținând cont de lista funcțiilor publice
vacante corespunzătoare puse la dispoziție, optez pentru numirea în funcția publică de
_____________________________
din
cadrul
Serviciului/Biroului/Compartimentului
________________.
Consimt in mod expres si neechivoc ca datele mele personale să fie prelucrate de către
Consiliul Județean Bihor în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind
Protecția Datelor nr. 679/2016, în scopul desfășurării examenului și doar pe perioada
derulării acestui examen.
Sunt de acord cu transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu caracter
personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de examen, membrilor comisiei
de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului,în format electronic.
Data: _____________________
Semnătura:_________________

