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DIRECŢIA GRĂDINA ZOOLOGICĂ 
Calea Domnească, nr. 171 B, Târgovişte 

 
A N U N ŢĂ 

 
ORGANIZAREA  EXAMENULUI DE PROMOVARE  

în treapte sau grade profesionale a personalului contractual din cadrul : 
 

SECŢIEI GRĂDINA ZOOLOGICĂ 
 
POSTURILE pentru care se organizează examen : 
 

- 2 posturi - muncitor calificat treapta I - mecanic 
- 3 posturi - muncitor calificat treapta I – ingrijitor animale 
- 1 post - muncitor calificat treapta II – ingrijitor animale 
- 1 post - muncitor calificat treapta III– ingrijitor animale 

 
DATA  EXAMENULUI: -  20 martie 2020 proba practică  
 

Ora 09:00 - probă practică – mecanic; 
Ora 11:00 – probă practică – îngrijitor animale. 

 
LOCUL EXAMENULUI: - Sediul Direcţiei Grădina Zoologică, Calea Domneasca, nr. 171B 
 
BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA: 
 

 
1. Bibliografie pentru posturile de muncitor calificat - îngrijitor animale din cadrul Secţiei Grădina 
Zoologică: 

 Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, completată şi modificată prin Legea nr. 9/2008 
 Legea 191/2002- Legea grădinilor zoologice şi acvariilor publice din Romania, cu modificările şi 

completările ulterioare 
 Legea nr. 319/2006 -Legea securităţii şi sănătăţii în muncă- Cap. III –Secţiunea 1 ,,Obligaţii ale 

angajatorilor”şi Secţiunea  4 -,,Alte obligaţii ale angajatorilor” , Cap. IV -,,Obligaţiile lucrătorilor” 
 Lege nr. 307 din 12/07/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 
   Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare - 

TITLUL III - Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice ; 
 Norme specifice de securitate a muncii pentru îngrijirea animalelor. 
 Norme specifice de securitate a muncii pentru sectorul creșterii animalelor - Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale Protectia Muncii Ed.1996 
 Norme specifice pentru gospodărie comunală și salubritate publică- Capitolul 4, pct. 4.2.3.- 

Grădini zoologice si pct. 4.2.3.1- Îngrijirea animalelor - Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
Protectia Muncii Ed. 1996 

 Cum trebuie înțeleasă igiena la locul de muncă - Ministerul Sănătății Institutul de igiena și sănătate 
publică Ed. 1986 

 
2. Bibliografie pentru posturile de muncitor calificat - mecanic I din cadrul Secţiei Grădina 
Zoologică: 

 Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, completată şi modificată prin Legea nr. 9/2008 



 Legea 191/2002- Legea grădinilor zoologice şi acvariilor publice din Romania, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 Legea nr. 319/2006 -Legea securităţtii şi sănătăţii în muncă- Cap. III –Secţiunea 1 ,,Obligaţii ale 
angajatorilor”şi Secţiunea  4 -,,Alte obligaţii ale angajatorilor” , Cap. IV -,,Obligaţiile lucrătorilor” 

 Lege nr. 307 din 12/07/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 
 Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 

instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare 
 Norme specifice de securitate a muncii pentru sectorul creșterii animalelor- Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale Protectia Muncii Ed.1996 
 Norme specifice pentru gospodărie comunală și salubritate publică- Capitolul 4, pct. 4.2.3.- 

Grădini zoologice si pct. 4.2.3.1- Îngrijirea animalelor- Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
Protectia Muncii Ed. 1996 

 Cum trebuie înțeleasă igiena la locul de muncă - Ministerul Sănătății Institutul de igiena și sănătate 
publică Ed. 1986 

 Manual de utilizare motofoarfeca  
 Manual de utilizare motocoasa 
 Manual de utilizare motopompa 
 Manual de utilizare masina de tuns gazonul 
 Manual de utilizare emondor (aparat de tăiat la înălțime) 
 Manual de utilizare motoferastrau 
 Manual de utilizare generator electric  

 
BIROULUI FINANCIAR CONTABIL ADMINISTRATIV  

JURIDIC RESURSE UMANE 
 
POSTUL pentru care se organizează examen : 
 

- 1 post inspector de specialitate IA 
 

DATA  EXAMENULUI: -  20 martie 2020, orele 14:00 (proba scrisă) 
LOCUL EXAMENULUI: - Sediul Direcţiei Grădina Zoologică, Calea Domneasca, nr. 171B 
 

Cererile de înscriere se depun la Secretariatul Direcției Grădina Zoologică  
 

 BIBLIOGRAFIA: 
Bibliografie pentru postul de inspector de specialitate IA din cadrul Biroului Financiar Contabil 
Administrativ Juridic Resurse Umane: 
 

 
 Legea 53/2003 – privind codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 Legea 191/2002- Legea grădinilor zoologice si acvariilor publice din Romania, cu modificările şi 

completările ulterioare 
 Ordonanţa 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare 
 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare 
 Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare- 

TITLUL III - Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice; Ordonanţa de urgenţă nr. 
195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare 

 ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 
entităților publice 

 Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare 



 Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare    

 Legea nr. 319/2006 -Legea securităţii şi sănătăţii în muncă- Cap. III –Secţiunea 1 ,,Obligaţii ale 
angajatorilor”şi Secţiunea  4 -,,Alte obligaţii ale angajatorilor” , Cap. IV -,,Obligaţiile lucrătorilor”, 
cu modificările şi completările ulterioare 

 Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare 
 Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările 

ulterioare 
 Ordonanța de urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind 

regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a 
deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru 
mediu 

 Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu 
modificările şi completările ulterioare 

 
 

 
INFORMATII SUPLIMENTARE se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane   
Tel: 0245.616558 


