ANUNŢ
Având în vedere prevederile art. 64 și art. 65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, (r2) cu completările şi modificările ulterioare şi ale art. 39 alin (2) din
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea
carierei funcţionarilor publici, cu completările şi modificările ulterioare,
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR, cu sediul în Oradea, Parcul Traian, nr. 5, organizează
concurs/examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a următoarelor
funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor:
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
- o funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului
Administrativ Logistic,
DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
- o funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului Relații cu
Publicul, Registratura și ATOP.
DIRECȚIA TEHNICĂ
- o funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului
Dezvoltare Regională.
Concursul/examenul se organizează la sediul Consiliului Judeţean Bihor în data de 10 iunie
2014, ora 10.00-proba scrisă.
Condiţii de participare la concurs/examen:
Pentru a participa la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii, conform
art. 65 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu completările şi
modificările ulterioare:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în
ultimii 2 ani calendaristici;
c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei
legi.
Dosarul de concurs/examen se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la
data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare, până în data de 28 mai 2014
orele 16,00 la Compartimentul Resurse Umane şi conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute
la art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu completările şi modificările ulterioare:
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în
vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
c) cazierul administrativ;
d) formularul de înscriere.

Bibliografie pentru concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
celui deţinut al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal,
din cadrul Serviciului Relații cu Publicul, Registratura și ATOP al Consiliului Judeţean Bihor







Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu completările şi
modificările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
Ordonanţa nr. 27/2002 republicată, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
cu completările şi modificările ulterioare;
Legea 52/2003 republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu completările și
modificările ulterioare.
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

Bibliografie pentru concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
celui deţinut al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal,
din cadrul Compartimentului Dezvoltare Regională al Consiliului Judeţean Bihor













Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările si completările
ulterioare.
Regulamentul Nr 1080/2006 al Parlamentului European si Consiliului privind Fondul
European de Dezvoltare Regională. (www.fonduri-structurale.ro);
Regulamentul Nr 1081/2006 al Parlamentului European si Consiliului privind Fondul Social
European. (www.fonduri-structurale.ro);
Regulamentul Nr 1083/2006 al Parlamentului European si Consiliului privind prevederile
generale ale Fondului European de Dezvoltare Regionala, Fondului Social European si
Fondului de Coeziune. (www.fonduri-structurale.ro);
Hotărârea de Guvern nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în
cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările
ulterioare;
Hotărârea de Guvern nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare
a instrumentelor structurale cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea de Guvern nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea
şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a
fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a
fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografie pentru concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
celui deţinut al funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal,
din cadrul Compartimentului Administrativ Logistic al Consiliului Judeţean Bihor







Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Hotărârea de Guvern nr. 841/23.10.1995, modificată şi completată de H.G. nr. 966/1998 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând
instituţiilor publice.
Ordinul nr. 1792 / 24.12.2002 – pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea şi ordonanţarea la plată a cheltuielilor instituţiilor publice, cu modificările şi
completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Bihor, camera 24Compartimentul Resurse Umane şi la nr. de telefon 0259418778.

