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A N U N T 

 

 

Primarul comunei Hidiselu de Sus anunta organizarea examenului de 

promovare in grad profesional astfel: 

 

1. Functia publica pentru care se organizeaza examenul:  

Functia publica generala de executie de consilier, clasa I, grad profesional 

principal, din cadrul Compartimentului Resurse Umane aflat in structura aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus. 

 

2. Durata timpului de munca:  

Durata normala a timpului de munca de 8 ore/zi si 40 de ore/saptamana. 

 

3. Probele examenului se vor desfasura la sediul Primariei comunei 

Hidiselu de Sus, aflat in loc. Hidiselu de Sus, nr. 328, jud. Bihor, iar acestea sunt 

urmatoarele: 

a) Selectia dosarelor de inscriere, aceasta va avea loc in termen de maximum 5 

zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor. 

b) Proba scrisa, care se va desfasura in data de 26.07.2022, incepand cu ora 

11:00.  

c) Interviul, se sustine in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data 

sustinerii probei scrise. 

 

4. Conditiile de participare: 

In vederea participarii la examenul de promovare in grad profesional imediat 

superior celui detinut, functionarii publici trebuie sa indeplineasca cumulativ 

urmatoarele conditii, conform prevederilor art. 479 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: 

a) sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din 

care promoveaza; 

b) sa fi obtinut cel putin calificativul ”bine” la evaluarea performantelor 

individuale in ultimii 2 ani de activitate; 

c) sa nu aiba o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile Codului 

administrativ.   

 

5. Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 

Dosarele de concurs pot fi depuse in perioada cuprinsa intre data de 

23.06.2022-12.07.2022 (inclusiv).  

 

6. Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: 

a) Dosarele de concurs pot fi depuse la sediul primariei sau prin corespondenta 

la adresa com. Hidiselu de Sus, loc. Hidiselu de Sus, nr. 328, jud. Bihor, cod postal 

417275.  
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b) Tel/fax 0259 335 855, e-mail: hidiseludesus@cjbihor.ro, persoana de contact 

este domnul Berdie Doru Petru, responsabil resurse umane. 

 

7. Dosarul de concurs trebuie să cuprindă: 

a) copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de 

resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se 

promoveaza; 

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale 

din ultimii 2 ani de activitate; 

c) adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii 

situatiei disciplinare a functionarului public, in care se mentioneaza expres daca 

acestuia i-a fost aplicata o sanctiune disciplinara, care sa nu fi fost radiata; 

d) formularul de înscriere*. 

 
* Formularul de inscriere este prevazut in anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 si este pus la dispozitia celor interesati 

pe pagina de internet a primariei, in format deschis, editabil, precum si la sediul primariei, in format letric.  

 

 

Prezentul anunt se publica in data de 23.06.2022, la afisierul si pe site-ul 

primariei. Odata cu publicarea prezentului anunt se publica bibliografia, tematica, 

atributiile stabilite in fisa postului, precum si alte date necesare desfasurarii 

concursului. 

 

 

PRIMAR 

Petroi Adrian 

 


