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ANUNŢ
Având în vedere prevederile art. 41 și art. 41^1 din 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 sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR, cu sediul în Oradea, Parcul Traian, nr. 5, organizează
concurs/examen de promovare în grad superior celui deţinut a următoarelor funcţii contractuale de
execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor:
DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE REGIONALĂ, PROGRAME ȘI
PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ
1. funcția de consilier, gradul II din cadrul Serviciului centrul național de informare și promovare
turistică Bihor,
Concursul/examenul se organizează la sediul Consiliului Judeţean Bihor și va consta in
probă scrisă care va fi organizată în data de 24 mai 2018, ora 10:00.
Modalitatea de desfășurare a examenului:
În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează
lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:
a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
b) abilităţi de comunicare;
c) capacitate de sinteză;
d) complexitate, iniţiativă, creativitate.
Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu.
Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice,
precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de două zile lucrătoare de la data
susţinerii acestuia.
Condiţii de participare la concurs/examen:
Pentru a participa la concursul/examenul de promovare în grad superior celui deţinut, trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii, conform art. 43 alin. (3) din 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 sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul din care promovează;
b) să fi obţinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale
individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.

Dosarul de concurs/examen se depune de către candidaţi în termen de 5 de zile
lucrătoare de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare, respectiv
până în data de 16 mai 2018 orele 16,00 la Biroul resurse umane şi conţine în mod obligatoriu
următoarele documentele:
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de Biroul resurse umane în vederea
atestării vechimii în gradul din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani;
c) formularul de înscriere.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Bihor, camera 24Biroul resurse umane şi la nr. de telefon 0259418778 sau 0259410181.
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