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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 Biroului
resurse umane,
- o funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului
financiar-contabil.
DIRECȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ, PROGRAME ȘI PROIECTE CU
FINANȚARE EXTERNĂ
- o funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului
dezvoltare durabilă și planificare.
DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
- o funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Biroului
coordonarea consiliilor locale, derulare programe și ajutoare.
Concursul/examenul se organizează la sediul Consiliului Judeţean Bihor în data de 27 mai
2015, 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 13 mai 2015

orele 16,00 la Biroul 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 financiar-contabil al Consiliului Judeţean Bihor
1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu completările şi
modificările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
3. Legea Nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
4. Legea Nr. 82/1991 Legea contabilităţii – Republicată;
5. Ordinul ministrului 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;
6. Ordinul Ministerului 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 cu modificările și completările ulterioare CAPITOLUL VII: INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE A CONTURILOR;
7. Legea nr. 186/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2015;
8. 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 Biroului resurse umane al Consiliului Judeţean Bihor
1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
3. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
4. Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în grade şi trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu completările și modificările ulterioare;
5. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea
carierei funcţionarilor publici, cu completările şi modificările ulterioare,
6. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
7. Ordonanța de Urgență nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în
anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu completările şi modificările
ulterioare
8. Ordonanța de Urgență nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea
copiilor, cu completările şi modificările ulterioare;

9. Hotărârea Guvernului nr. 250 /1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor
din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare,
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 Serviciului dezvoltare durabilă și planificare al Consiliului Judeţean Bihor
1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu completările şi
modificările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
3. Legea nr. 215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată, cu completările şi
modificările ulterioare;
4. Legea – cadru a descentralizării nr. 195/2006;
5. Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările si completările
ulterioare;
6. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a Instrumentelor
Structurale şi utilizarea acestora pentru Obiectivul Convergenţă, cu completările şi modificările
ulterioare;
7. 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;
8. Hotărârea de Guvern nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a
instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare;
9. 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 asistent, din
cadrul Biroului coordonarea consiliilor locale, derulare programe și ajutoare al Consiliului
Judeţean Bihor
1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu completările şi
modificările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
3. Legea nr. 215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată, cu completările şi
modificările ulterioare;
4. HG 788/2014 - Hotărâre privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei
distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor şi a
măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de
implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de
încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2014 – 2015;
5. OUG Nr. 24 / 2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe
proaspete în şcoli;

6. OUG 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul
primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi
private cu program normal de 4 ore;
7. OUG Nr. 95 / 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I - IV din
învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de
4 ore;
8. OUG 67/2013 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind
acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de
stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal
de 4 ore;
9. Ordonanța 9/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I - VIII din
învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu
program normal de 4 ore;

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Bihor, camera 24Biroul resurse umane şi la nr. de telefon 0259418778.

PREŞEDINTE,
Cornel POPA

