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A N U N Ţ 
 
 
 

Administraţia Grădina Zoologică, serviciu public de interes local al Municipiului 
Bucureşti, cu sediul in str.Vadul Moldovei nr.4, sector 1 , în baza Referatului PMB- Direcţia 
Managementul Resurselor Umane, aprobat în calitate de ordonator principal de credite, 
înregistrat sub nr.1869/1/25.02.2019 organizează examen de promovare în funcţie cu un nivel 
de studii superior , prin transformarea postului de Muncitor Calificat tr.prof.III, poz.nr.56 din 
statul de funcţii, în Inspector specialitate gr.prof.II -  Serviciul Logistică-Administrativ, în 
conformitate cu prevederile “Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau  
temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor 
publice de interes local al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora”,  
aprobat prin Dispoziţia Primarului General al Municipiului Bucureşti nr.1736/2015, în 
aplicarea HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare 
 

Calendarul examenului de promovare în funcţie: 
 

- examenul de promovare se va desfăşura în data de 03.04.2019, ora 10,00 la sediul 
instituţiei şi va consta în susţinerea unei lucrări scrise, pe baza subiectelor stabilite de 
comisia de examinare . 

- criteriile de evaluare ale lucrării scrise care va fi notată de comisia de examinare sunt 
următoarele: 
a.cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate 
b. abilităţi de comunicare 
c. capacitate de sinteză 
d. complexitate, iniţiativă şi creativitate 
- termenul de depunere a cererii de înscriere este de 5 zile lucrătoare de la data afişării 
şi publicării pe site-ul instituţiei a prezentului anunţ 
- punctajul minim de promovare este de 50 puncte 
- rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul şi pe pagina de internet a 
instituţiei, în termen de 2 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise 
- în cazul în care candidatul este nemulţumit de rezultatul obţinut, acesta poate depune 
contestaţie în termen de 1 zi lucrătoare de la afişarea rezultatului, sub sancţiunea 
decăderii din acest drept 
- comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea scrisă, iar rezultatele 
finale se vor afişa la sediu şi pe pagina de internet a instituţiei, în termen de 2 zile 
lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei. 

 
 

 



 
 
Anexă la prezentul anunţ: 
 

- Anexa nr.1 -  bibliografia aferentă examenului de promovare în funcţie cu un nivel de 
studii superior, prin transformarea postului de Muncitor Calificat tr.prof.III, poz.nr.56 din 
statul de funcţii în Inspector specialitate gr.prof.II, în cadrul Serviciului Logistică-
Administrativ. 
 
 
 

 
 

 
 
 

Intocmit, 
Buia Vasilica 
Şef Birou 


