
Nr. 22477 din 11.10.2021 
A N U N Ţ 

 
examen pentru numirea în noile funcții publice a funcționarilor publici din cadrul Serviciului 

financiar contabil ale căror posturi au fost supuse reorganizării   
 

 
Având în vedere prevederile art. 518 alin. (3) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR, cu sediul în Oradea, Parcul Traian, nr. 5, jud. Bihor organizează în 

data de 18.10.2021, ora 10:00.   

Examenul se organizează și se desfăşoară în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat 

prin Dispoziția președintelui consiliului județean nr. 421/08.10.2021.  

Examenul se desfășoară la sediul Consiliului Judeţean Bihor, și constă în 2 etape succesive, după 

cum urmează: 

a) selecţia cererilor de înscriere în termen de maxim o zi lucrătoare de la data expirării termenului de 

depunere a cererilor de înscriere,  

b) proba scrisă  

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. 

Pentru proba scrisă punctajul este de maxim 100 de puncte. În cazul obţinerii de punctaje egale 

pentru aceeaşi funcţie publică se va organiza interviu. 

     În vederea ocupării posturilor alocate  Serviciului financiar contabil, la examen pot  participa  

numai  funcționarii publici din cadrul structurii şi care şi-au exprimat opţiunea cu respectarea 

următoarelor criterii prevăzute la art.518 alin.(2) din Codul administrativ: 

a) categoria, clasa şi  gradul profesional al funcționarului public; 

    b) îndeplinirea condițiilor specifice stabilite pentru funcţia publică; 

                              c) să fi desfăşurat activităţi similare. 

În vederea participării la examen, în termen de 2 zile de la afisarea anuntului, respectiv în 

perioada 11-12.10.2021, ora 16:00, candidaţii depun la Compartimentul resurse umane din cadrul 

instituţiei, o cerere de înscriere la examen, conform modelului aprobat, ținând cont de criteriile mai sus 

prevăzute. 

Proba scrisă se susţine de către candidaţii ale căror cereri de înscriere au fost declarate ,,admis”. 

   

CCCOOONNNSSSIIILLLIIIUUUL JUDEŢEAN BIHOR 

BIHAR MEGYEI TANÁÁÁCS 

BIHOR COUNTY COUNCIL 
 



 Lista funcţiilor publice pentru care se organizează examenul în aplicarea art. 518 alin. (1)-(3) din OUG 

nr. 57/2019: 

Nr. 
Crt. 

Structura Funcția publică Condiții specifice pentru  
funcția publică 

1  
 
 
 

Serviciul financiar 
contabil 

Consilier, clasa I, grad 
profesional superior 

 
 
1. studii universitare de licentă absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalenta în domeniul fundamental științe 
sociale ramura de știință - științe economice, 
2. cunostințe de operare pe calculator-nivel baza, 
3. vechime în specialitatea studiilor absolvite- minim 7 ani. 

2 Consilier, clasa I, grad 
profesional superior 

3 Consilier, clasa I, grad 
profesional superior 

4 Consilier, clasa I, grad 
profesional superior 

5 Consilier, clasa I, grad 
profesional superior 

1. studii universitare de licentă absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalenta, 
2. cunostințe de operare pe calculator-nivel baza, 
3. vechime în specialitatea studiilor absolvite- minim 7 ani. 

 
LISTA PERSOANELOR CARE VOR FI SUPUSE PROCEDURII DE EXAMEN PREVĂZUTĂ DE 

ART. 518 ALIN. (3) DIN OUG  NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV, CU 
COMPLETĂRILE ȘI MODIFICĂRILE ULTERIOARE 

     
Nr. 
crt 

Numele și prenumele Denumire structură Funcția 

1 Maier Daniela Serviciul financiar –contabil –
Direcția generală economică 

Consilier I superior 

2 Szabo Agnes-Judit Serviciul financiar –contabil –
Direcția generală economică 

Consilier I superior 

3 Vitályos Tünde Serviciul financiar –contabil –
Direcția generală economică 

Consilier I superior 

4 Borsos Beáta Serviciul financiar –contabil –
Direcția generală economică 

Consilier I superior 

5 Blaj Amalia Sabina Serviciul financiar –contabil – 
Direcția generală economică 

Consilier I superior 

6 Bulzan Monica Serviciul financiar –contabil – 
Direcția generală economică 

Consilier I superior 

 

BIBLIOGRAFIA DE EXAMEN 
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; 
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; 



8. ORDIN nr. 347182008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi 
amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice; 
9. Legea nr.69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare – Republicată; 
10. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
11. LEGE nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de 
plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi 
autorităţi contractante. 
Notă: se va studia bibliografia actualizată la zi 

 
 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Bihor din Mun. Oradea, str. P-cul 

Traian nr. 5, cam. 24, Compartimentului resurse umane sau  la nr. de telefon 0259418778 , email: 

resurse_umane@cjbihor.ro. 

 
                                                                                                       
                                                                                                            Afișat astăzi 11.10.2021 ora 8:30 
 

VICEPREŞEDINTE, 
Călin Grațian Gal  

 

 

Director general adjunct: Plugar Gabriela Marina 
 

Consilier: Negru Marioara 
 


