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Testare pentru funcția contractuală de șofer I din cadrul Compartimentului administrativ al
aparatului de specialitate al CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR

Având în vedere prevederile art. 21 din Regulamentul privind procedura de organizare şi
desfăşurare 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
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR, cu sediul în Oradea, Parcul Traian, nr. 5, organizează
examen de testare profesională in perioada 04.12.2020 – 11.12.2020 pentru funcția contractuală de
șofer I din cadrul Compartimentului administrativ.
Examenul se organizează la sediul Consiliului Judeţean Bihor, și constă în 2 etape succesive, după
cum urmează:
a) selecţia cererilor de înscriere în data de 08.12.2020.
b) proba scrisă care se va organiza in data de 11.12.2020 ora 10:00 la Sediul Consiliului
Județean Bihor,
Examenul constă în susţinerea unei probe scrise pe baza bibliografiei aprobate 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
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 Consiliului Județean Bihor la
Secțiunea ,,Concursuri”.
Condiţii de participare la examen:
În vederea ocupării postului, la examenul organizat în condiţiile procedurii aprobate prin
Dispoziția nr. 349/11.11.2020 pot participa numai angajații din cadrul Serviciului administrativaprovizionare şi care își exprimă opţiunea cu respectarea următoarelor criterii :
a) categoria funcției;
b) îndeplinirea condițiilor specifice stabilite pentru funcţia de șofer;
c) să fi desfăşurat activităţi similare.

1. În vederea participării la examen, în termen de 2 zile lucrătoare de la afisarea anuntului,
respectiv în perioada 04.12.2020 – 07.12.2020 ora 16:00, candidaţii depun la Biroul resurse umane
din cadrul instituţiei, o cerere de înscriere la examen, conform modelului aprobat, ținând cont de
criteriile mai sus prevăzute.
2. Proba scrisă se susţine de către candidaţii ale căror cereri de înscriere au fost declarate admise.
3. In anexa nr. 2 se regăsesc persoanele ale căror posturi au fost supuse procesului de reorganizare
şi care pot participa la examenul din data de 11.12.2020.

VICEPREŞEDINTE,
Gal Călin Grațian

ANEXA 1

Bibliografia
Pentru examenul organizat in data de 11.12.2020 pentru funcția contractuală de șofer I din
cadrul Compartimentului administrativ

1.Șofer – 1 post

1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
republicată.
2. Hotărârea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
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ANEXA 2

LISTA PERSOANELOR CARE VOR FI SUPUSE PROCEDURII DE EXAMEN

Nr.
crt
1

Numele și prenumele

Denumire structură

Funcția

Pop Adrian

Compartimentul administrativ

Șofer I

2

Chereji Alin Gheorghe

Compartimentul administrativ

Șofer I

3

Silaghi Radu Călin

Compartimentul administrativ

Șofer I

4

Codău Lucian

Compartimentul administrativ

Șofer I
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