
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 
ADMINISTRAŢIA PARCULUI MEMORIAL CONSTANTIN   

  STERE PLOIEŞTI 
 

Strada Dacia, nr.11, Comuna Bucov 
Tel./Fax: 0244 / 275.972 
Email: parcbucovzoo@yahoo.com 

 
NR.ÎNREG: 5300/22.06.2022 

 
ANUNŢ 

 
Administraţia Parcului Memorial ”Constantin Stere” Ploieşti organizează concurs pentru 

ocuparea unui post de Muncitor Calificat, temporar vacant, in cadrul Serviciului Spatii Verzi 
cu vechime ȋn munca de minimum 1 an – perioadă determinată, astfel: 

 
Acte necesare înscrierii la concurs: 

 
- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului institutiei; 
- act identitate (copie şi original); 
- acte studii / calificări/ perfecționări (copie şi original); 
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie 

și/sau în specialitatea studiilor (copie şi original); 
- cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 

să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 
- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 

6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de 
către unitățile sanitare abilitate; 

- curriculum vitae. 

Dosarele se depun la secretariatul comisiei, în perioada 27.06.2022 – 01.07.2022, la 
sediul Administraţiei Parcului Memorial ”Constantin Stere” Ploieşti, de luni până vineri, 
între orele 730 -1530, relaţii la telefon 0244.275.972, interior 3.  

Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa postului sunt: 

Informaţii generale privind postul 
 

    1. Denumirea postului: Muncitor Calificat 
    2. Nivelul postului (de conducere/de execuţie): de execuţie 
    3. Obiectivul/Obiectivele postului: Producere de material dendrofloricol, întreţinere spaţii verzi,  

curătenie şi igienizare parc 
 
            Condiţii specifice pentru ocuparea postului : 

    1. Studii de specialitate: generale 
    2. Perfecţionări (specializări)*3): Curs calificare în domeniul lucrător în cultura plantelor 
    3. Vechimea în muncă/specialitate necesară: minimum 1 an 
     
 Condiţii necesare ocupării postului : 

1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

2. cunoaște limba română, scris și vorbit;  
3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
4. are capacitate deplină de exercițiu; 
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5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 
cerințelor postului scos la concurs; 

7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 
statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu 
intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a 
intervenit reabilitarea. 

Tipul probelor, locul, data şi ora desfăşurării concursului: 

- probă practica; 
- interviu. 

Concursul se va desfăşura la sediul Administraţiei Parcului Memorial ”Constantin Stere” 
Ploiesti, cu sediul in Comuna Bucov, str. Dacia, nr.11, în data de 18.07.2022, ora 10.00 – 
proba practica, iar în data de 22.07.2022, ora.10.00 – interviul. 

  BIBLIOGRAFIA 
   

1. Elena Şelaru - Tratat de Floricultură; 
2. Magdalena Georgescu si Elena Şerban - Clasificarea plantelor floricole;  
3. Legea nr. 319/2006 – Legea sanatatii si securitatii in munca; 

 
 

CALENDARUL DE DESFASURARE 
a concursului pentru ocuparea pe perioada 

nedeterminata a postului de MUNCITOR CALIFICAT 
din cadrul Serviciului Spatii Verzi 

 
 

• Depunere dosare de concurs – în perioada 27.06.2022 – 01.07.2022 (ora 15,30); 
• Selectia dosarelor de concurs depuse – 05.07.2022; 
• Afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor de concurs – 06.07.2022; 
• Depunerea contestatiilor privind rezultatul selectiei de concurs depuse: 07.07.2022; 
• Afisarea rezultatelor la solutionarea contestatiilor privind selectia dosarelor: 

08.07.2022; 
 

Proba practică – 18.07.2022, ora 10.00; 
• Afisarea rezultatelor obtinute la proba practica – 19.07.2022; 
• Depunere contestatii privind rezultatul probei practica – 20.07.2022; 
• Afisarea rezultatelor la solutionarea contestatiilor depuse privind proba practica – 

21.07.2022; 
 
        Interviul – 22.07.2022 ora 10.00 
• Afisarea rezultatelor obtinute la interviu – 25.07.2022; 
• Depunere contestatii privind rezultatul interviului – 26.07.2022; 
• Afisarea rezultatelor la solutionarea contestatiilor depuse privind interviul – 

27.07.2022. 
 

   Afisarea rezultatelor finale ale concursului – 28.07.2022. 
                                                        

  DIRECTOR, 
      SANDU STEFAN CONSTANTIN 


