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A   N   U   N   T, 

 
 PRIMARIA COMUNEI CRIVAT, JUDETUL CALARASI, organizează examen 
de promovare în grad professional superior celui deţinut de funcţionarii publici din 
următoarele compartimente ale aparatului de specialitate ale Primarului comunei Crivat, 
judeţul Călăraşi astfel: 
 
- Compartiment IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE: REFERENT clasa a III-a, gradul 
profesional PRINCIPAL  –promovare in grad profesional SUPERIOR; 
- Compartiment REGISTRUL AGRICOL: REFERENT, clasa a III-a, gradul 
profesional ASISTENT  –promovare in grad profesional PRINCIPAL ; 
- Compartiment registrul agricol: REFERENT, clasa a III-a, gradul profesional 
PRINCIPAL  –promovare in grad profesional SUPERIOR ; 
- Compartiment CONTABILITATE: CONSILIER, clasa a I-a, gradul profesional 
ASISTENT –promovare in grad profesional PRINCIPAL ; 
 
cele două probe ale examenului se vor susţine la sediul Primăriei comunei Crivat, judeţul 
Călăraşi, astfel :  
                            - proba scrisă  -  11 APRILIE 2022  orele 0900 ;   
                            - interviul          - 13 APRILIE 2022 orele 0900. 
 
- Compartiment DEZVOLTARE LOCALA: CONSILIER, clasa a I-a, gradul 
profesional PRINCIPAL –promovare in grad profesional SUPERIOR ; 
 
cele două probe ale examenului se vor susţine la sediul Primăriei comunei Crivat, judeţul 
Călăraşi, astfel :  
                            - proba scrisă -  11 APRILIE 2022  orele 1200 ;  
                            - interviul          - 13 APRILIE 2022 orele 1200. 
 
- Compartiment asistenta sociala: CONSILIER, clasa a I-a, gradul profesional 
PRINCIPAL– promovare in grad profesional SUPERIOR; 
 
cele două probe ale examenului se vor susţine la sediul Primăriei comunei Crivat, judeţul 
Călăraşi, astfel:  



                            - proba scrisă  -  11 APRILIE 2022  orele 1500;  
                            - interviul          - 13 APRILIE 2022 orele 1500. 
 
dosarele de înscriere la examen se vor depune în termen de maxim 20 zile de la data 
publicării anunţului la sediul institutiei, respectiv de la data de 08 MARTIE 2022 şi până 
la data de 28 MARTIE 2022, inclusiv, la sediul Primăriei comunei Crivat, judeţul 
Călăraşi. 
 

aaa)))   Condiţiile de participare la examen: 

                      Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional superior 
celui deţinut, functionarul public trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
 
  a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care 
promovează; 
  b) să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, 
de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în 
condiţiile legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de 
minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate; 
  c) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale 
în ultimii 2 ani de activitate; 
  d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod. 

 
bbb)))   Bibliografia stabilită la examenul de promovare în grad profesional pentru 

funcţionarii publici din cadrul compartimentulu IMPOZITE SI TAXE LOCALE: 
o Ordonanta de Urgenta nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
o Legea nr. 227/ 2016privind aprobarea Codului fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
o Legea nr. 82/ 1991 privind Legea contabilităţii, republicată, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
o Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 

completarile ulterioare; 
o Decretul nr. 209/ 1976 privind operaţiunile de casă. 

 
ccc)))   Bibliografia stabilită la examenul de promovare în grad profesional pentru 

funcţionarii publici din cadrul compartimentului CONTABILITATE : 
o Ordonanta de Urgenta nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
o Legea nr. 227/ 2016privind aprobarea Codului fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
o Legea nr. 82/ 1991 privind Legea contabilităţii, republicată, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
o Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 

completarile ulterioare; 
o Decretul nr. 209/ 1976 privind operaţiunile de casă; 
o O.M.F.P. nr. 522/ 2003 privind aprobarea Normelor metodologice 

generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu 
modificările şi completările ulterioare. 



 
ddd)))   Bibliografia stabilită la examenul de promovare în grad profesional pentru 

funcţionarii publici din cadrul compartimentului registrul agricol : 
o Ordonanta de Urgenta nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
o Legea nr. 18/ 1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare; 
o O.G. nr. 28/ 2008 actualizata - privind Registrul Agricol; 
o Legea nr.  17/ 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării si 

cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a 
Legii nr. 268/ 2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin 
în administrare terenuri proprietate publică şi private a statului cu 
destinatie agricolă şi înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu 
modificările și completările ulterioare; 

o Legea nr.145/ 2014 actualizata pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi 
complectările ulterioare. 
 

eee)))   Bibliografia stabilită la examenul de promovare în grad profesional pentru 
funcţionarii publici din cadrul compartimentului asistenta sociala :  

o Ordonanta de Urgenta nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

o Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 
(2), cu modificările şi completările ulterioare;  

o Legea nr. 272/ 2004 privind protectia si promovarea drepturilor 
copilului, cu modificările şi completările ulterioare, 

o Legea nr. 292/ 2011 privind asistenţa socială, 
o Legea nr. 277/ 2010 privind alocaţia de susţinere a familiei, cu 

modificările şi completările ulterioare 
o Legea nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
o Legea nr. 448/ 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

fff)))    Bibliografia stabilită la examenul de promovare în grad profesional pentru 
funcţionarii publici din cadrul compartimentului dezvoltare locala:  
 

o Ordonanta de Urgenta nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

o Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 
(2), cu modificările şi completările ulterioare;  

o Ordonanta de Urgenta nr. 40/ 2015 privind gestionarea financiara a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020; 

o Hotarea Guvernului nr. 93/ 2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicar a prevederilor Ordonantei de Urgenta a 
Guvernului nr. 40/ 2015 privind gestionarea financiara a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014– 2020; 

o Ordonanta de Urgenta nr. 66/ 2011 privind prevenirea, constatarea si 
sanctionarea neregurilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor 



europene si/ sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

PRIMAR, 
Catana Ion 


