
Informații concurs 

 

Tip concurs: concurs de recrutare funcție publică de conducere vacantă 

 

 

Funcția publică de  conducere: director executiv la Direcția  Infrastructura Verde- Grădinar Șef 

 

 

Obiective: 

a) Elaborarea unei viziuni peisagistice a orașului;  

b) Dezvoltarea și administrarea spațiilor verzi și a spațiilor recreative din municipiul Timișoara; 

c) Promovarea de concepte şi tehnologii noi în proiectarea și dezvoltarea spaţiilor verzi ; 

d) Creșterea spațiului verde per cap  de locuitor; 

e) valorificarea patrimoniului peisagistic. 

  

 

Condiții de participare : 

1. Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă,  în una din specializările  - 

specializarea Arhitectura peisajului/domeniul de licență Arhitectură  , specializarea Amenajarea și 

planificarea peisajului /domeniul de licență Urbanism –ori specializarea Peisagistică / domeniul de 

licență Horticultură/Agricultură; 

2. Studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea 

studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 

alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Cunoștințe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): MsOffice- nivel  mediu,  

o aplicație de proiectare peisagistică - gen AutoCAD , ArhiCAD, 3DS Max - nivel avansat, 

4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaștere):  limba engleză (citit, scris, vorbit) – nivel avansat; 

5. Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani; 

 

 

Perioada de depunere a dosarelor de concurs 18 aprilie-09 mai  2022 

 

Probele Concursului 

A. Selecția de dosare 

B. Probe suplimentare IT, limbă străină 

C. Proba scrisă 

D. Interviu 

A. Selecția de dosare  se verifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor de participare la concurs 

 

B. Probe suplimentare 

In cadrul concursului se desfășoară probe suplimentare de testare a  competențelor lingvistice de 

comunicare în limbi străine și de testare a  competențelor în domeniul tehnologiei informației, astfel: 

 

Tip probă suplimentară Nivel  Data 

 

Ora Locul de desfășurare 

-limba engleză (citit, scris, vorbit)  

 

avansat 19 mai 2022   

 

09:00 Bvd.C.D.Loga nr.1 

 -MsOffice mediu 19 mai 2022   

 

11:00 Bvd.C.D.Loga nr.1 

-Aplicatie de proiectare peisagistica- 

gen AutoCad, ArhiCad, 3DS Max 

avansat 19 mai 2022 11:00 Bvd.C.D.Loga nr.1 



C. Proba scrisă  

Data de susținere a probei scrise : 20 mai 2022 

Ora probei scrise: 10:00 

Locul de desfășurare a probei scrise: sediul instituției- Bd. C.D.Loga nr.1  

 

Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților și verificarea identității. Verificarea 

identității candidaților se face pe baza buletinului,  a cărții de identitate sau a oricărui document care atestă 

identitatea, potrivit legii.  

Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identității prin 

prezentarea buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea sunt 

considerați absenți 

 

D. Interviul 

Se desfășoară în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. 

Programarea de interviu se afișează odată cu rezultatele probei scrise. 

 

 

Bibliografia și tematica de concurs 

Bibliografie comună 

1. Constituția României; 

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrative, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Bibliografia domeniului specific de activitate 

1. Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților; 

2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/22.12.2005 – privind protecţia mediului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

3. Legea 191/ 2002 a grădinilor și acvarilor publice – cu modificările și completările ulterioare; 

4. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 300/18.12.2012 privind aprobarea măsurilor 

de protecţie a materialului dendro-floricol de pe domeniul public al Municipiului Timişoara; 

5. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 349/18.06.2013 privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 300/18.12.2012 privind aprobarea măsurilor 

de protecţie a materialului dendro-floricol de pe domeniul public al Municipiului Timişoara; 

6. Regulamentul nr. 1119/2021 de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de 

modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 și (UE) 2018/1999 ("Legea europeană a climei") 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1119&from=IT 

7. Pactul ecologic european pentru Uniunea Europeană (UE) și pentru cetățenii săi - COM/2019/640 final. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-

01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF 

8. Infrastructurile ecologice - Valorificarea capitalului natural al Europei / Green Infrastructure - (GI) — 

Enhancing Europe’s Natural Capital 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013DC0249 

9. Convenția Europeană a Peisajului ratificată prin Legea nr.451/2002; 

10. EU Biodiversity strategy for 2030 

 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-

01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF 

11. Green infrastructure strategies. An introduction for local authorities and their partners, Natural England 

2008  http://publications.naturalengland.org.uk/publication/36010 

12. Green infrastructure and territorial cohesion, EEA Technical report No 18/2011,  

https://www.eea.europa.eu/publications/green-infrastructure-and-territorial-cohesion 

Tematica: dacă nu e precizat altfel, elementele din bibliografie vor fi studiate în integralitatea lor. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1119&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013DC0249
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF
http://publications.naturalengland.org.uk/publication/36010
https://www.eea.europa.eu/publications/green-infrastructure-and-territorial-cohesion


 

Atribuții specifice  

 

a) Coordonează elaborarea strategiei spațiului verde în Municipiul Timișoara cu direcții convergente  și 

sinergice în amenajarea  peisagistică  în municipiul Timișoara, care să asigure protecția, managementul 

și amenajarea peisajului  în acord cu Convenția Europeană a Peisajului și  prevederile legislative 

naționale aplicabile. 

b) Asigură  realizarea unei amenajări peisagistice a spațiului verde în municipiul Timișoara într-o manieră 

profesionistă și vizionară prin întocmirea de studii, proiecte şi propuneri privind extinderea spațiului 

verde, reconstrucția ecologică a unor spații verzi degradate; dezvoltarea peisagistică a orașului,  

conservarea biodiversității, îmbunătăţirea activităţii de întreţinere a parcurilor şi spaţiilor verzi, cu 

punerea în aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi locale în domeniu ; 

c) Coordonează /realizează studii privind înfiinţarea unor zone verzi tematice, zone verzi în zonele de 

locuit, amenajarea de  parcări ecologice;  

d) Stabilește variante de reproiectare a zonelor verzi din cartiere astfel încât  să se extindă spațiul verde / 

locuitor; 

e) Coordonează elaborarea strategiei locale de combatere a efectelor schimbărilor climatice și a unui plan 

de acțiune subsecvent, armonizate cu strategia națională și europeană, în vederea consolidării eforturilor 

privind combaterea efectelor schimbărilor climatice- consolidarea rezilienței, prevenirea și pregătirea, 

garantarea faptului că mediul de afaceri și cetățenii sunt în măsură să integreze schimbările climatice în 

practicile lor de gestionare a riscurilor; 

f) Asigură dezvoltarea conceptului de Centură Verde a orașului în parteneriat cu localitățile din zona 

periurbană, prin proiectarea unor zone dedicate centurii verzi și plantarea de copaci, care să creeze o 

barieră continuă de vegetație ce va contribui la reducerea poluării și la combaterea efectelor schimbării 

climatice . 

g) Coordonează activităţile de întreţinere, amenajare şi protecţie a perdelei forestiere a municipiului 

Timişoara; 

h) Asigură amenajarea malurilor râului Bega și transformarea lor în zone recreative; 

i) Asigură administrarea pădurilor cu destinaţie forestieră cuprinse în amenajamentele silvice deţinute în 

proprietatea fondului forestier al municipiului Timişoara; 

j) Monitorizează stadiul de realizare a  obiectivelor de investiții privind spațiile verzi şi generarea de 

documente suport. 

k) Planifică necesarul și condițiile de întreținere a infrastructurii verzi și albastre de pe teritoriul 

administrativ;  

l)  Planifică, coordonează și urmărește viabilizarea suprafețelor destinate infrastructurii verzi albastre din 

punct de vedere ecologic și al accesului public;  

m) Coordonează verificările privind îndeplinirea sarcinilor contractuale ale colaboratorilor și prestatorilor 

de servicii externi; 

n) Asigură întocmirea , publicarea  și actualizare Registrului Local al Spațiilor Verzi; 

 

 


