
 

 
 
 

ANUNŢ  
Primăria comunei Arbore,  Judeţul Suceava, 

organizează concurs pentru ocuparea funcției publice  de 
execuție temporar vacant de Consilier, clasa I, grad 

profesional asistent, Compartimentul Impozite și Taxe din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Arbore 
 
Condiţii necesare înscrierii la concurs   
Condiţii generale :  
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
    d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
    e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie 
publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de 
specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică 
organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii; 
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege 
pentru ocuparea funcţiei publice; 
    g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea 
funcţiei publice; 
    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, 
infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei 
publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-
condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 
    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita 
profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre 
judecătorească definitivă, în condiţiile legii; 



    j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul 
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 
    k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile 
prevăzute de legislaţia specifică. 
 
 
Condiţii specifice 

- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul economice; 

- Vechime în specialitatea studiilor – un an; 
 

Concursul va avea loc în ziua de 02 decembrie 2020, ora 11,00 proba scrisă și 
04 decembrie 2020 interviul, ora 11,00 interviul. 

Înscrierile  se pot face în perioada 16 noiembrie – 23 noiembrie 2020 la sediul 
Primăriei comunei Arbore, judeţul Suceava. 

 
 

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele acte:  
- cererea tip- se găseşte la registratura primăriei; 
- curriculum vitae; 
- copii ale actelor de studii; 
- copie act identitate; 
- certificat medical care să ateste că persoana este aptă pentru 

prestarea muncii specifice postului 
- cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are 

antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru 
care candidează; 

- carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea 
în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o 
declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a 
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la 
data desfăşurării primei probe a concursului. 

Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii 
copiilor cu acestea. 

 
             La data de 25 noiembrie 2020  se va afişa la sediul Primăriei comunei 
Arbore, rezultatul verificării şi selecţiei dosarelor depuse de candidaţi. Cei 
nemulţumiţi pot depune contestaţii în termen de 24 ore  de la afişare. 
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