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Privind testarea profesională organizată de Consiliul Județean Bihor 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 din cadrul Serviciului financiar contabilDirecția generală economică 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 din cadrul Serviciului financiar contabil -Direcția generală economică 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 28.12.2020- proba 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:
selecţia opțiunilor având la bază cererile depuse în data de 22.12.2020.
proba scrisă care se va organiza în data de 28.12.2020 – ora 9:00.
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 18.12.2020 –
21.12.2020 ora 16:00, 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
de 18.12.2020 pentru funcția de mai sus.
2. Proba scrisă se susţine de către funcționarii publici ale căror opțiuni au fost declarate
admise.

Bibliografia
Pentru funcția publică din lista funcțiilor publice puse la dispoziție de Consilier I
superior –Serviciul financiar contabil,

1. Legea nr. 273/2006 - privind finanţele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
2. Legea nr.82/1991– Legea contabilităţii- Republicată;
3. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor
publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu
modificările și completările ulterioare;
4. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de
conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia – CAPITOLUL II APROBAREA, DEPUNEREA şi COMPONENȚA SITUAŢIILOR FINANCIARE;
5. ORDIN nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din
procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu modificările și
completările ulterioare;
6. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Titlul IX – Impozite și taxe locale;
7. Ordin nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
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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:_________________

