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I. PREZENTARE ADMINISTRAȚIA GRĂDINA ZOOLOGICĂ BUCUREȘTI 

 

Administrația Grădina Zoologică, serviciu public cu personalitate juridică a fost înființată prin 

Hotărârile Consiliului Local al Municipiului București nr. 72/1992, 66 și 83-1993, având ca scop 

principal furnizarea către populație de servicii cu scop instructiv – educativ și de agrement. Instituția 

este finanțată din venituri extrabugetare (venituri proprii) și din subvenții acordate din bugetul 

Consiliului General al Municipiului București.  

 

Grădina Zoologică, se întinde pe o suprafață totală de 5.85 ha, care întreține și expune colecții de 

animale vii, sălbatice, indigene și exotice, în vederea realizării a două principale deziderate: 

conservarea faunei (având prioritate speciile amenințate cu dispariția) și instruirea, educarea și 

recreerea publicului vizitator. În prezent, Grădina Zoologică expune 195 de specii de animale exotice 

și un număr de 1008 de exemplare.  

 

Având în vedere dezvoltările legislative la nivel european și internațional, conceptul de grădină 

zoologică s-a dezvoltat treptat, fiind în prezent bazat pe principiile biodiversității, creării unor 

ecosisteme și habitate care să permită creșterea și expunerea animalelor în spații similare cu cele 

din mediului lor natural. În perioadă de reforme instituţionale majore în domeniul biodiversității și 

implicit al protecţiei mediului, Administrația Grădina Zoologică urmărește aplicarea unei strategii 

moderne, actuale și coerentă, pentru a îndeplini angajamentele asumate de România la nivel 

european și internațional.  
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Ca obiectiv turistic, dar și ca instituție de specialitate în domeniul protejării și conservării 

biodiversității, rolul Administrației Grădina Zoologică este de vector major de comunicare, 

informare și conștientizare  în consolidarea unui comportament ecologic adecvat,  fiind o instituție 

dinamică ce susține și desfășoară proiecte diverse cu impact pozitiv asupra publicului vizitator. 

Continuând strategia dezvoltată în anii precedenți și în 2018 Administrația Grădina Zoologică a fost 

un partener activ al instituțiilor de învățământ, susținând contribuția majoră asumată privind 

formarea tinerelor generații și construirea unei veritabile culturi în educația privind importanța  

animalelor sălbatice și echilibrul dintre om și natură. 

 

Întrucât omenirea se confruntă în mod curent cu multe probleme privind calitatea mediului, soluţia 

corectă depinde nu numai de capacitatea administraţiei publice de a soluționa aceste probleme ci şi 

de capacitatea societăţii civile de a se implica în problemele de mediu actuale. În acest sens 

conştientizarea privind importanţa protecţiei mediului, la toate nivelele, considerăm că reprezintă 

unul din pilonii unei societăţi puternice şi durabile. 

 

II. MISIUNEA GRĂDINII ZOOLOGICE BUCUREȘTI  

 

Bucureştiul, cel mai mare şi mai aglomerat oraş din România, se confruntă în mod curent cu multe 

probleme privind calitatea mediului înconjurător. De aceea, ca reper turistic important, oază de 

liniște și relaxare aflată în imediata apropiere a capitalei, Grădina Zoologică nu se limitează doar la 

expunerea unei variate colecții de specii de animale sălbatice ci ajută și la conectarea cu natura, 

oferind bogate experiențe culturale, informaționale și de petrecere a timpului liber de calitate într-

un cadru inedit. 

 

Prin activitatea sa, Grădina Zoologică deține o experiență importantă privind educația eco-civică 

având o tradiție considerabilă în conservarea speciilor de animale sălbatice. Instituția în sine 

reprezintă o bogată sursă  de oportunități de înțelegere și conectare cu natura și de promovare a  

sentimentului de responsabilitate și administrare durabilă a resurselor naturale. 
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Misiunea Grădinii Zoologice este una complexă, susținută prin strategii ce vizează direcții de acțiune 

precum: 

 

i. participarea la activități de educare și cercetare care sporesc beneficiile pentru conservarea 

speciilor și/sau de formare a tehnicilor de conservare relevante, precum și/sau la schimburi de 

informații referitoare la conservarea speciilor și/sau, acolo unde este cazul, la reproducerea în 

captivitate, repopulare sau reintroducerea speciilor în mediul sălbatic natural; 

 

ii. promovarea educării și sensibilizării publicului cu privire la conservarea biodiversității, în special 

prin oferirea de informații referitoare la speciile expuse și la habitatele lor naturale; 

 

iii. menținerea animalelor în condiții care să corespundă cerințelor biologice și de conservare 

pentru speciile individuale, între altele, prin îmbunatățiri specifice aduse amplasamentelor; 

menținerea unui standard ridicat de creștere a animalelor, cu un program preventiv și curativ 

dezvoltat pentru alimentație și îngrijire veterinară; 

 

iv. asigurarea și menținerea securității și sănătății animalelor, inclusiv prin măsuri efective de 

prevenire a evadării animalelor pentru a evita posibilele pericole și prevenirea pătrunderii din 

exterior a dăunatorilor și epidemiilor; 

 

v. păstrarea unor informații actualizate cu privire la colecția de animale a Adminstrației Grădina 

Zoologică, adecvate speciilor înregistrate, precum și asigurarea schimbului de informații prin 

utilizarea de sisteme integrate la nivel internaționale (Species).  
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III. ADMINISTRAȚIA GRĂDINA ZOOLOGICĂ – ASPECTE PRINCIPALE DE ACTIVITATE PENTRU 

ANUL 2018  

Având în vedere contextul general, misiunea și obiectivele Administrației Grădina Zoologică, este 

important și esențial ca aceasta să răspundă așteptărilor comunității în privința implicării și 

conștientizării necesității de protejare a mediului înconjurător și a vieții sălbatice. În acest sens și în 

anul 2018 Admnistrația Grădina Zoologică a realizat și valorificat experiența sa pentru a face față 

unor provocări la nivel global, într-o lume în care pierderea habitatului natural și extincția speciilor 

este într-o continuă creștere. 

În anul 2018 s-a continuat aplicarea strategiei de dezvoltare, pornind de la analiza situației actuale 

atât din perspectiva intern organizațională a Grădinii Zoologice București, cât și prin raportare la 

contextul internațional privind necesitatea de consolidare a eforturilor grădinilor zoologice în 

aplicarea măsurilor de conservare a speciilor. Creșterea numărului de vizitatori cu peste 20% în anul 

2018 față de anul precedent reprezintă un indice de concretizare a eforturilor susținute depuse de 

către Administrația Grădina Zoologică pentru stimularea interesului publicului vizitator pentru viața 

sălbatică, mediul înconjurător și natură. 
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Numărul ridicat al vizitatorilor grădinii zoologice (peste 150.000) indică că Grădina Zoologică 

București reprezintă un punct de atracție atât pentru cetățenii Bucureștiului, dar și pentru cei din 

alte zone. De asemenea, Grădina Zoologică București contribuie esențial la atragerea turiștilor 

străini, prin crearea unui spațiu de recreere. Creșterea numărului de vizitori a fost reflectată și în 

situația financiară a instituției, reprezentată de veniturile obținute din surse proprii. 

 

 

Prin activitățile desfășurate în anul 2018, s-a urmărit aplicarea direcțiilor strategice impuse constând 

în ANIMALE – VIZITATORI, EDUCAȚIE – OPORTUNITATE ȘI EFICIENȚĂ ECONOMICĂ, având ca 

principal scop consolidarea imaginii Administrației Grădina Zoologică București, prin obținerea de 

rezultate semnificative și tangibile, prin valorificarea experiențelor în sensul mijlocirii cadrului de 

legătură între vizitatori și viața sălbatică, precum și pentru consolidarea Administrației Grădina 

Zoologică ca instituție de reper a Municipiul București.  
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Colecția de animale a Grădinii Zoologice București este formată în prezent din 1008 exemplare din 

195 specii reprezentative, respectiv: 

 

Mamifere – 44 specii 

Reptile – 18 specii 

Pești – 39 de specii 

Păsări – 80 specii  

Nevertebrate – 12 specii 

Amfibieni – 2 specii 

 

Grădina Zoologică București are în patrimoniu o colecție impresionată de animale, care sunt 

reprezentative pentru speciile lor. Alegerea animalelor din cadrul Colecției, gestionarea acestora se 

realizează prin raportare la următoarele aspecte: 

 

 

a) specii ambasador – exemplarele reprezentative ale speciei deținute de către Grădina 

Zoologică, precum leopardul zăpezilor, tigrii siberieni, lemurii roșii, acvila codalb, condorul, 

tamarinii cu creastă albă, pelicanii creți, papagal Cackatoo.  

 

 

 

 

ANIMALE 

VIZITATORI EDUCAȚIE 

OPORTUNITATE 
ȘI EFICIENȚĂ 
ECONOMICĂ 
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Tigru siberian, Luna, 13 ani 

 

 
Condorul, Raul, 49 ani 
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b) specii îndrăgite de către vizitatori, care sunt de natură a crea legături emoționale cu 

animalele și care stimulează procesul de învățare și acțiunile pozitive privind protecția vieții 

sălbatice, precum: leii, lemurii de Madagascar,  flamingo, etc. 

 

 
 

Administrația Grădina Zoologică București a realizat și în anul 2018 un proces continuu de evaluare 

a Planului Colecției de animale. În acest sens, au fost identificate aspecte care impun acțiuni 

concrete ce urmează a fi implementate: 

 

a) vârsta înaintată a unor animale emblematice din cadrul Grădinii Zoologice; 

 

b)  necesitatea de includerea în cadrul Planului colecției de animale a unor exemplare 

reprezentative; 

 

c)  necesitatea de includere a unor animale care să permită dezvoltarea comportamentului 

natural specific al celorlalte animale deținute, inclusiv procese naturale precum 

împerecherea. 

 

Îngrijirea captivă și bunăstarea tuturor animalele au reprezentat activitățile primordiale desfășurate 

de Administrația Grădina Zoologică București. Gestionarea Planului Colecției de animale  reprezintă 
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un proces continuu, privind achiziționarea unor noi specii, precum și privind schimburile realizate cu 

alte grădini zoologice. Pentru Grădina Zoologică București, transformarea colecției este un proces 

pe termen lung, dar care se impune având în vedere vârsta anumitor exemplare din cadrul colecției.  

 

O acțiune esențială a fost reprezentată de îmbunătățirea și modernizarea amplasamentelor atât 

pentru a asigura confortul și dezvoltarea comportamentului natural specific al animalelor, dar și 

pentru vizitatori, în sensul creării unui ansamblu în cadrul căruia vizitatorilor să li se creeze 

percepția de pătrundere în zonele animalelor, pentru a putea observa comportamentul natural al 

acestora. 

 

Administrația Grădina Zoologică oferă o bază inovatoare pentru vizitatori de a percepe fauna 

sălbatică prin activități de recreere și educație, pentru a inspira vizitatorii în sensul conștientizării 

măsurilor necesare de conservare, măsuri care fac o diferența pozitivă majora pentru mediul 

inconjurător.  

 

De asemenea, instituția intenționează transformarea vizitelor în minunate zile petrecute cu familia, 

prin asigurarea unui plus, respectiv motivația activă de implicare in acțiuni de conservare.  

Dezvoltarea programelor educative reprezintă un aspect esențial, prin inițierea unor proiecte în 

mediile universitare pentru atragerea și formarea specialiștilor în domeniul vieții sălbatice, precum 

și atragerea publicului tânăr prin stimularea interesului pentru natură.  

 

În 2018, s-a urmărit implicarea in mod activ a vizitatorilor în activități importante de protejare a 

mediului și a speciilor amenințate - atât în timpul unei vizite desfășurate la grădina zoologică sau 

printr-o interacțiune cu platformele noastre online. De asemenea, intensificarea numărului de 

evenimente prin crearea unor acțiuni tematice având ca principal scop conștientizarea necesității de 

protejare a mediului înconjurător, a faunei și florei sălbatice au reprezentat acțiuni specifice 

desfășurate în anul 2018. 
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Unul dintre obiectivele principale pentru anul 2018 a constat în dezvoltarea unor elemente care au 

ca principal obiectiv stimularea interesului publicului vizitator pentru viața sălbatică și natură, în 

sensul de a petrece cât mai mult timp în cadrul grădinii zoologice. Dacă în anul 2017 au fost create 

spații de joacă atractive pentru copii, toboganul girafă, urșii panda, fântânile zebră și Pământ care 

au fost primite cu entuziasm de copii,  în 2018 s-a acordat o atenție deosebită dezvoltării artistice a 

publicului vizitator tânăr.  În acest sens, prin intermediul artei aplicate în cadrul grădinii zoologice se 

urmărește susținerea mesajelor privind frumusețea vieții salbatice și necesitatea de protejare a 

mediului înconjurător.   
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Exprimarea prin intermediul elementelor artistice, respectiv a picturilor realizate pe pereții 

construcțiilor din diferite zone ale grădinii zoologice, transcede mesajelor formale transmise în 

cadrul orelor de clasă sau al programelor având ca obiect studiul mediului înconjurător.  Mesajele 

transmise prin intermediul acestor picturi realizate vizează încurajarea aproprierii tinerilor de 

natură, prin diverse formele de manifestare specifice creațiilor artistice – pictură, sculptură, desen.  
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Astfel, stimularea creativității copiilor și creșterea interesului față de natură și animalele sălbatice, 

reprezintă un deziderat pe care Grădina Zoologică l-a susținut și în anul 2018 prin programe cu filon 

artistic și demers ludic.  
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Având în vedere obiectivul stabilit privind creșterea continuă a numărului de vizitatori, începând cu 

anul 2017 au fost inițiate proiecte care au ca principal obiectiv modernizarea Grădinii Zoologice 

București. În anul 2018, urmare a modernizării intrării principale s-a realizat o reducere 

semnificativă a timpului de așteptare pentru achiziționarea biletelor ceea ce a determinat o creștere 

a calității serviciilor publice prestate de către Administrația Grădina Zoologică în interesul publicului 

vizitator, inclusiv în ceea ce privește accesul persoanelor cu handicap. De asemenea, prin sistemul 

constând în automatele de bilete și turnicheți s-a creat un sistem integrat de evidență și control 

privind intrările și respectiv încasările efectuate. 
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Administrația Grădina Zoologică îndeplinește misiunea de administrare și întretinere a colecției de 

animale pentru protejarea și conservarea biodivesității și prezentarea acesteia către publicul 

vizitator în scop instructiv-educativ.  
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IV. ARII DE ACȚIUNE APLICATE DE CĂTRE ADMINISTRAȚIA GRĂDINA ZOOLOGICĂ ÎN ANUL 

2018 

 

 
i. PLANUL COLECȚIEI DE ANIMALE 
 

Planul Colecției de animale reprezintă un instrument managerial pe baza căruia sunt dezvoltate și 

celelalte arii directoare – vizitatori, educație, eficiență economică. Pentru fiecare exemplar din 

cadrul Colecției sunt realizate analize privind respectarea standardelor și prevederilor legale privind 

bunăstarea animalelor. De asemenea, dezvoltarea Planului Colecției de animale implică 

responsabilitatea conducerii Administrației Grădina Zoologică București în efectuarea procedurilor 

de achiziție, transfer și schimb.   

 

O acțiune esențială a fost reprezentată de îmbunătățirea și modernizarea amplasamentelor atât 

pentru a asigura confortul și dezvoltarea comportamentului natural specific al animalelor, dar și 

pentru vizitatori, în sensul creării unui ansamblu în cadrul căruia vizitatorilor să li se creeze 

percepția de pătrundere în zonele animalelor, pentru a putea observa comportamentul natural al 

acestora. 

 

1. Înregistrarea și evidența animalelor din cadrul Colecției  (zoo management) 

 

Un aspect important al activității desfășurate este reprezentat de înregistrarea și evidența 

corespunzătoare a animalelor din cadrul Colecției. Administrația Grădina Zoologică București 

utilizează sistemul informatic integrat SPECIES 360, care permite înregistrarea tuturor evidențelor 

privind gestionarea Colecției de animale. Conform Asociației Europene a Grădinilor Zoologice, 

programul integrat Species 360 este recunoscut ca fiind cea mai bună metodă de păstrare a 

înregistrărilor de animale standardizate, permițând accesul ușor online și examinarea în timp real a 

datelor. Informațiile despre înregistrările animalelor sunt transmise către alte  grădini zoologice și 

acvarii, pentru care este important succesul managementului captiv al animalelor și al populației. 
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Astfel programul integrat utilizat de Administrația Grădina Zoologică București oferă o bază de date 

globală completă, care poate fi accesată prin internet în orice moment pentru a obține o imagine de 

ansamblu exactă în timp real asupra unui anumit animal.  

 

2. Supravegherea zilnică a animalelor 

 

În vederea asigurării evidenței corecte a Colecției de animale, Administrația Grădina Zoologică 

București a implementat proceduri specifice privind supravegherea zilnică a animalelor. 

Supravegherea animalelor din cadrul Grădinii Zoologice a implicat desfășurarea următoarelor 

activități principale: 

 

 Desfășurarea activităților zilnice de teren care implică supraveghere animale, consultații și 

tratamente curative și preventive necesitatea de observare a animalelor, curațarea 

amplasamentelor, hrănirea animalelor; 

 Completarea zilnică a registrului de consultații și tratamente; 

 Completarea rapoartelor zilnice constând în procesele verbale întocmite la fiecare predare 

de tură; 
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 Observarea amplasamentelor animalelor; 

 Verificarea stării de funcțiune și de integralitate a echipamentelor și protecțiilor din cadrul 

amplasamentelor animalelor; 

 Raportările imediate de către îngrijitori către persoanele ierarhic superioare privind orice 

aspecte identificate în timpul inspecțiilor zilnice; 

 Supravegherea animalelor din punct de vedere clinic și comportamental; 

 Aplicarea de metode moderne și actuale de enrichment (noțiunea este complexă și din 

punct de vedere logistic cuprinde mai multe etape interdependente, ce conduc la sporirea 

confortului fizic și psihic al animalelor din amplasamente și evitarea oricăror surse de stres).  

 

În acest sens au fost aplicate proceduri standardizate privind obligația personalului Administrației 

Grădina Zoologică de a completa la sfârșitul fiecărei ture raportul zilnic sub forma unui proces-

verbal în cadrul căruia sunt indicate toate aspectele semnalate. Elementele indicate în cadrul 

Proceselor-verbale zilnice, pot consta, dar fără a se limita la următoarele: 

 Identificarea animalelor care sunt sub observație medicală; 

 Indicarea animalelor care au prezentat pe parcursul turei un comportament neobișnuit; 

 Menționarea aspectelor specifice privind hrănirea unui animal aflat sub observație, în 

conformitate cu recomandările dispuse de către medicul veterinar; 

 Menționarea oricăror elemente sesizate privind amplasamentele și/sau echipamentele și 

protecțiile din cadrul amplasamentelor animalelor, care nu impun măsuri urgente.  

 Verificarea imediată a animalelor și a amplasamentelor animalelor în cazul unor condiții 

meteorologice nefavorabile.  

 

Toate aspectele sesizate sunt dezbătute și analizate în cadrul întălnirilor de lucru realizate de către 

persoanele responsabile din cadrul Administrației Grădinii Zoologice, existând implementat un 

proces de informare coerent și imediat către conducerea instituției.  
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3. Supravegherea stării amplasamentelor  
 
În cadrul activității de supraveghere a stării amplasamentelor s-au realizat următoarele: 

 

 Identificarea și raportarea zonelor cu deteriorări, posibile a facilita o evadare, sau rănirea 

unui animal/angajat/vizitator; 

 Identificarea și raportarea necesarului de materiale consumabile de înlocuit, pentru 

mentinerea unui aspect plăcut și confortabil atât pentru animal cât și pentru vizitator              

(obiecte și mobilier care conferă o imagine de  mediu natural); 

 Controlul mijloacelor de protectie și asigurarea ca toate funcționează în parametrii stabiliți; 

 Controlul animalelor repartizate spre îngrijire. 

 

4. Asigurarea bunăstării animalelor 

 

Asigurarea bunăstării animalelor a reprezentat o acțiune esențială pentru Grădina Zoologică 

București în anul 2018 și care a implicat arii specifice de acțiune. Ca parte componentă a strategiei 

de dezvoltare aria de acțiune privind ANIMALELE, Administrația Grădina Zoologică a luat în 

considerare acțiuni precum: 

 acțiuni de întreținere, reparare și adaptare a amplasamentelor animalelor 

 asigurarea condițiilor tehnico-administrative pentru crearea condițiilor necesare animalelor 

 asigurarea hranei corespunzătoare 

 asigurarea măsurilor de sănătate, securitate și siguranță 

 asigurarea îngrijirii și tratamentele veterinare 

 

4.1 Acțiuni de întreținere, reparare și adaptare a amplasamentelor animalelor 

 

Pentru Administrația Grădina Zoologică este foarte important ca amplasamentele, clădirile din 

cadrul amplasamentelor, aleile și drumurile de acces ale Grădinii Zoologice să fie întreținute în mod 

corespunzător, pentru a asigura un mediu propice și sigur personalului, vizitatorilor și animalelor. În 
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acest sens acțiunile desfășurate în anul 2018 au contribuit la asigurarea unei grădini zoologice 

frumoase și ordonate, toate acestea având un efect pozitiv asupra vizitatorilor.  

 

Vizitatorii au putut admira amplasamentele animalelor, mediul curat și favorabil dezvoltării 

animalelor. Asigurarea întreținerii amplasamentelor atât interioare cât și exterioare se realizează de 

către personalul administrativ al Administrației Grădinii Zoologice. În acest sens sunt identificate la 

fiecare sfârșit de an necesitățile de materiale constând în produse și unelte specifice de construcții.  

 

De asemenea, personalul Administrației Grădina Zoologică a prezentat o preocupare intensă privind 

includerea în cadrul amplasamentelor a unor elementele specifice de natura a stimula 

comportamentul specific al animalulul (enrichment). În acest sens persoanele responsabile din 

cadrul Administrației Grădina Zoologică au dezvoltat aceste elemente prin achiziționarea și/sau 

crearea acestora.  

 

Având în vedere vegetația existentă în cadrul Grădinii Zoologice s-a impus întreținerea periodică a 

acesteia. De asemenea s-a acordat atenție îmbogățirii grădinii zoologice cu noi elemente de 

vegetație pentru înfrumusețarea acesteia.  În anul 2018 toaletarea și defrișarea arborilor s-a realizat 

în conformitate cu prevederile legale privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din 

intravilanul localităților. Elagajul (înalțarea coronamentului) a presupus eliminarea ramurilor uscate 

din coronament, iar toaletarea (tăierea de regenerare) a urmărit reactivarea creșterii arborilor și 

reîntinerirea coroanei. 

 

Repararea amplasamentelor a constituit o acțiune esențială în anul 2018 în vederea asigurării 

tuturor cerințelor pentru expunerea animalelor, dar și pentru perceperea pozitivă a 

amplasamentelor.  De asemenea, studiul aprofundat privind necesitățile specifice ale animalelor din 

cadrul colecției, precum și schimburile de informații cu alte entități în domeniu (grădini zoologice, 

Asociația europeană a Grădinilor Zoologice și a Acvariilor), realizate de personalul Grădinii 

Zoologice, implică adaptarea spațiilor existente prin aplicarea conceptelor moderne de design 

specific.  
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Un exemplu elocvent privind acțiunile desfășurate în 2018 privind repararea amplasamentelor este 

reprezentat de lucrările de reparație executate la amplasamentul fazanilor – zona interioară și 

exterioară. 

 

 
 
 

 

 
 
 

4.2 Asigurarea măsurilor de securitate și siguranță 

 

Securitatea și siguranța reprezintă aspecte extrem de importante pentru Administrația Grădinii 

Zoologice. În acest sens, există mai multe aspecte legate de sănătatea și siguranța vizitatorilor, a 

personalului Grădinii Zoologice dar și a animalelor, care au fost luate în considerare, constând în 

principal în următoarele: 
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• Bariere adecvate 

• Semne de avertizare 

• Protecția împotriva bolilor ,dăunătorilor și a accidentelor  

 

Pentru a asigura protecția necesară animalelor s-a impus întreținerea barierelor, construite și 

menținute prin diverse sisteme de protecție (gard electric, geam securizat, bariere vegetale). 

Animalele care pot zbura (păsări), se pot cățăra (primate, tigrii, urs etc.) sau pot sări la înălțimi 

foarte mari (antilope, căprioare sau leoparzi) au nevoie de o protecție specială care să prevină 

evadarea acestora.  

 

In acest sens, în anul 2018 au fost necesare lucrări frecvente de întreținere a gardurilor de protecție 

a animalelor sau a altor bariere pentru a preveni evadarea animalelor prin diverse porțiuni de gard 

distruse sau  situatii similare.  

 

În locurile în care vizitatorii pot veni în contact cu animalele au fost montate elemente de 

semnalizare prin anunțuri de avertizare pentru a atenționa asupra posibilelor riscuri. Unele animale 

ar putea mușca, zgâria sau ințepa vizitatorii cauzând diverse accidente. În acest sens, Administrația 

Grădina Zoologică a dezvoltat în 2018 semnalistica, prin reprezentarea grafică a acestora pentru a 

avertiza în mod eficient atât vizitatorii străini cât și copiii sau alte persoane care nu pot citi.  

 

De asemenea, utilizarea panourilor grafice de avertizare reprezintă o măsură de asigurare a 

sănătății animalelor. Foarte mulți vizitatori sunt tentați să ofere sau să arunce mâncare și diverse 

obiecte în interiorul amplasamentelor ceea ce poate conduce și la pierderea vieții animalului.    
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4.3 Asigurarea condițiilor tehnico-administrative pentru crearea condițiilor necesare 

animalelor 

 

Necesitățile specifice ale animalelor din cadrul Colecției sunt diverse și adaptate pentru fiecare 

animal sau specie. În acest sens s-a impus asigurarea unei întrețineri complexe și specializate a 

tuturor amplasamentelor, acvariilor, terariilor și paludariilor precum și a instalațiilor electrice.  

 

4.4 Asigurarea hranei corespunzătoare 

 

Fiecare animal din cadrul Colecției prezintă caracteristici speciale privind tipul de hrană și 

administrarea acesteia. Pentru Grădina Zoologică București asigurarea hranei necesare și adaptate 

cerințelor fiecărui animal reprezintă o responsabilitate esențială în derularea activității. Procurarea  

hranei necesare, modificarea acesteia, rețetarul care se poate modifica in funcție de necesități , 

stare fiziologică, vârsta, anotimp -reprezintă o preocupare continuă a personalului responsabil.  
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Dieta animalelor este similară cât de mult posibil celei din sălbaticie.  Dieta, reprezintă o balanță 

între un animal înfometat și un animal mult prea hrănit.  

 

În acest sens, în anul 2018 au fost desfășurate și atribuite acorduri-cadru privind furnizarea de 

hrană, constând în principal în carne de vită, pește proaspăt, carne cal, legume și fructe precum și 

proceduri de atribuire a contractelor având ca obiect hrană specializată, nutrețuri combinate, 

precum și achiziții prin utilizarea mijloacelor electronice constând în carne pui, pește congelat, 

produse băcănie, diverse produse alimentare, fân natural și lucernă. 

 

4.5 Supravegherea  sanitar-veterinară 

 

În anul 2018, Administrația Grădina Zoologică a asigurat asistența medicală de cea mai înaltă 

calitate. În acest sens există câteva direcții implementate de către Administrația Grădina Zoologică, 

care asigură atât sănătatea fizică, cât și comportamentala a animalelor: 

 Supravegherea veterinară 

 Prevenția și tratamentul  bolilor 

 Carantina 

 

Măsurile preventive adoptate în anul 2018 au inclus, în principal următoarele: 

 Vaccinarea animalelor 

 Deparazitare, Dezinsecție, Deratizare 

 Contracepții 

 Igienizare 

 Monitorizarea sănătății animalelor 

 

În cursul anului 2018 au fost realizate de către personalul specializat al Administrației Grădinii 

Zoologice – 1285 de vaccinări și 3616 tratamente administrate animalelor din colecție,  

359 dezinfecții, 309 dezinsecții și 496 deratizări.  
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De asemenea, urmare a adresei Primăriei Municipiului București – Direcția Generală Situații de 

Urgență, Statistici și Strategii, nr.1649/05.09.2018, referitoare la apariția focarelor de infecție cu 

virusul pestei porcine africane pe teritoriul României, Administrația Grădina Zoologică a adoptat 

măsuri imediate și urgente. Deși Administrația Grădina Zoologică nu deține specii receptive la pesta 

porcină africană, în întâmpinarea măsurilor de biosecuritate deja existente, pentru a ajuta limitarea 

diseminării și/sau menținerii acesui virus, s-au  făcut dezinfecții suplimentare la nivelul porților de 

intrare, atât pentru circulația pietonală cât și pentru cea rutieră. 

 

ii. VIZITATORII 

În anul 2018, Administrația Grădina Zoologică, în mod constant și consecvent, a susținut programe 

de comunicare vizând atât mărirea numărului de vizitatori, fidelizarea acestora precum și 

maximizarea impactului conștientizator asupra universului vieții sălbatice și evoluției acesteia. 

 

Strategiile de comunicare au fost structurate pe categorii de vârstă și interes, astfel încât rezultatele 

să fie cuantificabile iar abordările ulterioare să atingă toate obiectivele unei grădini zoologice 

moderne, în context european și internațional. 

 

Impactul informației transmise s-a reflectat în creșterea gradului de reacție și implicit în stabilirea 

unui dialog constant cu instituția (interes manifestat pe platforma facebook si pe site – ul instituției, 

www.bucurestizoo.ro, reacția la materialele publicate), prezență la evenimentele organizate de 

către Administrația Grădina Zoologică, au reprezentat factori majori în atingerea obiectivelor 

instituției și implicit a creșterii numărului de vizitatori. 

 

Consolidarea imaginii instituției s-a reflectat și în dinamica pozitivă a numărului de  vizitatori cu o 

majorare  de 20%  față de anul 2017. Grădina zoologică a fost vizitată în anul 2018 de peste 180.000 

de persoane, fiind îndeplinit obiectivul de creștere a numărului de vizitator autoimpus pentru anul 

2018.  

 

http://www.bucurestizoo.ro/
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Administrația Grădina Zoologică București a considerat că se impune aplicarea unei direcții 

strategice privind asigurarea nevoilor vizitatorilor. Principiile directoare în privința strategiei de 

vizitare constau în următoarele: 

 

 Posibilitatea de vizionare a animalelor de către toți vizitatorii, în special de către copii și 

persoanele în scaune cu rotile;  

 Asigurarea spațiilor de ascundere / retragere pentru animale în zilele aglomerate; 

 Asigurarea indicatoarelor de direcționare către amplasamente; 

 Asigurarea securității vizitatorilor prin blocarea accesului  către zonele administrative; 

 Asigurarea facilităților pentru vizitatori. 

 

Întrucât vizitatorii pot petrece o întreagă zi la grădina zoologică, s-au instalat facilități care răspund 

nevoilor - toalete ecologice, tobogane, mijloace de transport pentru copii etc. Numărul de toalete 

este suficient pentru a satisface nevoile numărului așteptat într-o zi plină, fiind adaptate și nevoilor 

persoanelor cu handicap. De asemenea, pentru a asigura zonele cu spațiu verde în perioadele de 

vară, a fost dezvoltat un sistem de irigații performant, care acoperă o suprafață de 14.000 m2.  

 

 

iii. EDUCAȚIE ȘI INFORMARE 

 

“Poate nu există o altă problemă atât de dificilă ca aceea a conservării comunităților biologice – cele 
mai complexe sisteme din universul cunoscut”  

O.H. FRANKEL, M.E. SOULE  
 

“ Omul poate stăpâni natura cât timp ține seama de legile ei”  
GRIGORE ANTIPA 

 

Potențialul educațional este cel mai ridicat pentru o grădină zoologică având în vedere posibilitatea 

de îmbinare a activităților plăcute și distractive cu cele educative. În mod evident nicio poză, niciun 

videoclip, nicio informație cuprinsă într-un manual școlar nu produc același impact cu momentul în 

care un copil vede pentru prima oară măreția tigrului siberian, frumusețea leilor sau coloritul 

animalelor din exotariu.  
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Educația reprezintă unul dintre principale roluri ale grădinilor zoologice, care permit vizitatorilor să 

învețe despre lumea naturală și astfel să respecte natura în toate formele ei. Datorită experienței și 

tradiției formate de-a lungul timpului, în contextul actual internațional, Administrația Grădina 

Zoologică București a considerat că se impune aplicarea unei strategii coerente în ceea ce privește 

educația. Ne aflăm într-o epocă în care valorile pe care trebuie să le promovăm pentru a apăra 

Planeta de atacul constant al materialismului și consumismului, întâlnirea cu animalele întărește 

sentimentul de apartenență la o lume mai bună. 

 

Propagarea informației în timp record contribuie la înțelegerea  faptului că un viitor sigur, cu o lume 

populată de o mare diversitate de plante și animale este mai important decât o supratehnologizare 

a vieții de zi cu zi. Trebuie să învățăm să ” îmblânzim” tehnologia în favoarea vieții reale. 

 

La Grădina Zoologică, educația nu se referă doar la împărtășirea cunoștințelor despre biodiversitate 

ci la implicare în programe de conservare și crearea unor conexiuni emoționale față de animale și 

habitatele lor naturale. Acest demers este unul de conștientizare față de păstrarea echilibrului 

dintre om și natură.  

 

Activitatea educațională, de informare și conștientizare a fost strucutrată în anul 2018 pe mai multe 

direcții, după cum urmează: 

 

 INFORMARE DIRECTĂ 

 

a. Prin intermediul panourilor informative 

 

Administrația Grădina Zoologică București a acordat o mare importanță impactului vizual al 

panourilor informative, acestea fiind adaptate conform modificărilor privind statusul speciilor în 

libertate sau create noi panouri informative pentru fiecare specie nou intrată în Planul Colecției. 

Informațiile cuprinse în cadrul acestor panouri informative sunt suficiente atât pentru a asigura o 

bază de cunoaștere, dar și pentru a spori interesul de cercetare ulterioară.  
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b. Prin intermediul tururilor ghidate: 

 

Vizitatorii de toate vârstele, care și-au manifestat interesul față de aprofundarea 

cunoștințelor despre animalele din colecție și gradul de conservare al acestora, au beneficiat 

de tururi ghidate realizate de personal specializat al Grădinii Zoologice. Grădina Zoologică a 

fost vizitată de un grup de elevi însoțiți de cadre didactice de la Școala Japoneză, de 
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numeroase grupuri de elevi din unitățile de învățământ din țară, în cadrul programului 

Școala Altfel sau unități de învățământ cu care Administrația Grădina Zoologică  a dezvoltat 

parteneriate de a lungul timpului. 

 

 

                 
 

c. Prin intermediul Educației interactive 

 

Gândirea care a stat la baza activităţii noastre a avut în vedere o gamă largă de activităţi în 

domeniul biodiversității, în special extinderea educaţiei formale a tinerei generaţii, din sistemul 

public de învăţământ, către o educaţie informală, menită să identifice soluţii practice de construire a 

comportamentului ecologic prin metode creative care să poată convinge copiii să treacă de la 
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nivelul declarativ de simplu iubitor al animalelor și a naturii în general, la acela activ de păstrător 

şi apărător al mediului, prin crearea de atitudini şi abilităţi necesare pentru înţelegerea 

interrelaţiei între oameni,animale şi mediu. 

 

Administrația Grădina Zoologică București a acordat o atenție deosebită dezvoltării educației 

interactive. În acest sens, au fost utilizate spațiile din cadrul grădinii pentru prezentarea unor 

informații mai detaliate despre specie, habitat sau alte subiecte legate de conservarea speciilor și 

biodoversitate. Folosind metode interactive cum ar fi conversaţia, experimentele, exerciţiile de rol şi 

învăţarea prin proiecte, am arătat copiilor cum îşi pot împărtăşi ideile, motivaţiile şi interesele. 

 

Creșterea interesului față de natură și animalele sălbatice reprezintă un deziderat asumat de către 

Grădina Zoologică susținut în anul 2018 prin încurajarea creativității tinerilor vizitatori.  
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Proiectul” Zoo în culori” a lansat o invitațíe deschisă tuturor unităților de învățământ și hub-urilor de 

creativi de a susține o promovare a valorilor și misiunile Grădinii Zoologice prin intermediul artelor 

vizuale. 

 

 
 

Proiectul abordează mai multe teme de interes eco-civic, de atragere a unui semnal de alarmă 

asupra speciilor pe cale de dispariție, de înțelegere a nevoilor animalelor sălbatice, comportament 

etc, iar Grădina Zoologică a devenit sursă de inspirație și platformă de manifestare artistică.  
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I. INFORMARE INDIRECTĂ 

 

Comunicarea educativ informativă prin platforma de comunicare Facebook și a site-ului 

www.bucurestizoo.ro  

 

Având în vedere importanța acordată mediului online, Administrația Grădina Zoologică a demarat 

începând cu anul 2018 o politică de informare și educare prin intermediul platformelor online, atât 

Facebook cât și site. Informațiile transmise în cadrul platformei de solicializare Facebook au permis 

creșterea interesului utilizatorilor în mediul online, zilnic fiind realizate accesări și interacțiuni cu 

elementele postate în cadrul platformei.  

 

Aspectele principale care se doresc a fi atinse prin utilizarea mijlocului de informare online nu sunt 

reprezentate exclusiv de aplicarea unei politici de marketing și promovare, ci de a asigura prin 

informații succinte accesul utilizatorilor de internet la informații esențiale privind: noutăți privind 

colecția de animale, campanii naționale și internaționale, zile din calendarul zoologic și ecologic, 

apariții în mass media etc. (Anexa 2) 

 

II. EVENIMENTE DIN CALENDARUL ECOLOGIC ȘI ZOOLOGIC 

 

O modalitate dinamică de stimulare a copiilor şi tineretului a fost promovarea şi celebrarea și în 

anul 2018 a evenimentelor din calendarul ecologic și zoologic internaţional, prin organizarea de 

acţiuni pe scară largă. Aceste manifestări au fost susținute direct prin organizarea de evenimente în 

cadrul Grădinii Zoologice sau ca activări pe platforma Facebook a instituției.   

 

1. Ziua Internațională a vieții sălbatice, 3 martie 

Aniversată în fiecare an, în data de 3 martie, de Ziua Internațională a Vieții Sălbatice Grădina 

Zoologică București a invitat publicul să admire bogata sa colecție de animale sălbatice. Leii, 

leopardul de zăpadă, jaguarul, tigrii siberieni sunt doar câteva specii deținute de grădina zoologică, 

care au putut fii mesagerii acestei zile sărbătorită la nivel internațional. 

http://www.bucurestizoo.ro/
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În 2018, Ziua Mondială a Vieții Sălbatice a fost dedicată marilor feline, care includ specii precum 

jaguarul, leopardul, tigrul, ghepardul, leul, puma, dar și leopardul de zăpadă. Mesajul Zilei 

Internaționale a Vieții Sălbatice este reprezentat de situația acestor specii amenințate cu dispariția. 
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Spre exemplu acum un secol în Asia existau peste 100.000 de tigrii, iar astăzi sunt mai puțin de 

4.000 de exemplare în sălbăticie. Factorii determinanți pentru dispariția acestor specii constau în 

pierderea habitatelor, schimbări climatice, braconajul, traficul ilegal de animale sălbatice, dar și 

existența conflictelor armate. 

 

 
 
 
 

2 . ”Ziua Pământului”, 22 aprilie 

 

Sărbătorită de 48 ani, Ziua Pământului are rolul esențial de a sublinia responsabilitatea colectivă 

în menținerea echilibrului între nevoile economice, sociale și de mediu ale generațiilor prezente 

și viitoare.  

 

Administrația Grădina Zoologică București a continuat proiectul ”Ziua Pământului în fiecare zi”, 

pentru a trage un semnal de alarmă asupra riscului la care omenirea este supusă dacă nu se iau 

măsuri urgente pentru stoparea cauzelor ce provoacă dezechilibre ecologice!   
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3 31 mai 2018 – lansare PROIECT ”Zoo în culori”,  reprezintă un proiect amplu și complex, care 

s-a desfășurat pe tot parcursul anului 2018. Destinat atât celor mici cât și adulților, a adus în prim 

plan arta ca mijloc de exprimare și comunicare. Adresat comunităților creative, unităților de 

învățământ, instituțiilor de profil, proiectul a fost unul dinamic, interactiv și deschis desfășurat pe 

etape, prima dintre acestea fiind realizarea lucrării ”My Zoo, Your Zoo, Our Zoo”. 

 

Lansarea proiectului ”Zoo în culori” a avut loc cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului și face parte 

din demersul educațional al Grădinii Zoologice de a fi un partener activ atât al familiei în care 

crește și se dezvoltă tânăra generație cât și al unităților de învățământ care contribuie la educația 

viitorilor adulți.  
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4 Ziua mondiala a leului, 10 august 

 

Suveran al lumii animalelor, sinonim al curajului, forței, puterii, leul este indiscutabil, una dintre 

speciile cele mai îndrăgite și admirate. Reprezintă spiritul liber, înțelept și evoluat, iar aspectul său 

impunător, a generat de-a lungul timpului cele mai multe reprezentări în artă și cultură, povești 

dintre cele mai interesante, mituri și legende. Marc și Ella au fost, ca de fiecare dată, gazdele 

vizitatorilor Grădinii Zoologice, și i-au încăntat deopotrivă atât pe cei mici și cât și părinții,  

reprezintă mesajul transmis pentru conștientizarea necesității de conservare a vieții sălbatice.  

 

Mark și Ella sunt ambasadorii acestei specii la Zoo București. Amplasamentul modern creat, cu 

elemente ce permit dezvoltarea comportamentului natural este de natură a reda mediul nativ și 

de a transmite vizitatorului modul de viață  specific al leilor. 

 



    

   
 

Pag 37 / 62 
 

 

 

 

 

 
5 SĂPTĂMÂNA VIEȚII SĂLBATICE 2-7 OCTOMBRIE 

 

În cadrul Săptămânii Vieții Sălbatice, în perioada 2-7 octombrie, la Grădina Zoologică s-au desfășurat 

mai multe evenimente cu caracter informativ-educativ și recreativ, ce s-au adresat tinerelor 

generații printr-un demers complex conștientizator asupra biodiversității, diferitelor specii de 

animale și nevoia de protejare a acestora și a habitatelor naturale. 
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Ziua de 3 octombrie a fost marcată prin vizita grupurilor de copii împreună cu care s-au desfășurat 

activități interactive precum: atelier de creație – desene, povești și jocuri despre animale. 

 

 

 

Ziua de 5 octombrie s-a desfășurat sub titlul “Animalele sunt prietenii mei!”. La Grădina Zoologică 

au venit în vizită un grup de copii de la Școala Gimnazială nr.126, sector 5 București. Ziua a început 

cu un tur al grădinii, în care le-au fost furnizate date suplimentare despre speciile din colecția de 

animale, într-un dialog dinamic, ce le-a susținut interesul față de biodiversitate. 

A urmat o serie de activități sportive, urmate de un concurs de săritură în lungime, în urma căruia 

au primit diplome cu locurile 1, 2 și 3. În sala de educație s-a urmărit un film despre viața sălbatică, 

urmat apoi de un test cu întrebări legate de vizita la Zoo și cunoștințe generale despre animale.  
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Toți participanții au fost recompensați cu diplome, iar primii trei câștigători ai concursurilor cu 

diplomă de merit (ce la atestă locul obținut). 

 
6.  “Ziua Internațională a Leopardului de zăpadă” - 23. Octombrie  

 

Pentru a crește gradul de conștientizare asupra numărului mic de exemplare ce trăiesc în libertate, 

statisticile vorbesc de circa 6000, organismele internaționale de specialitate au stabilit data de  

23 octombrie ca Ziua Internațională a Leopardului de zăpadă. Manifestările ce au loc în jurul acestei 

date aduc în prim plan nevoia de conservare a speciei și importanța adoptării măsurilor de 

prevenire a braconajului. 
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La eveniment au participat toți cei aflați în vizită la Grădina Zoologică, dar și grupuri de copii, printre 

care un grup de copii de la Olga Gudynn International School.  

 

 

După o lecție în aer liber, în care atât cei mici cât și adulții au aflat despre hrana, comportamentul, 

arealul de răspândire, sau problemele legate de braconaj și pierderea habitatului natural al 

leopardului, s-au vizitat și alte specii de animale. La fiecare, a avut loc un dialog cu participanții ce au 

dovedit un real interes pentru astfel de evenimente educative, manifestându-și curiozitatea față de 

viața animalelor sălbatice. La sfârșitul turului ghidat, a urmat o serie de întrebări și răspunsuri și 

câteva jocuri recreative.  

 

 

7.  EVENIMENT: “Serbările iernii la ZOO” 

 

Acces eveniment s-a avut ca scop îndeplinirea obiectivului instituției prin manifestări cu scop 

instructiv-educativ și de promovare a Grădinii Zoologice București ca locul unde cetățenii orașului își 

pot petrece timpul liber într-un mod agreabil, instructiv și dinamic în această perioadă. Astfel prin 

acest eveniment s-a urmărit promovarea activităților de educație, a metodelor de protecție a 

mediului înconjurător, de conservare a speciilor și nu în ultimul rând, introducerea copiilor și a 

tuturor vizitatorilor în spiritul Sărbătorilor de iarnă.  
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Desfășurate în perioada 6-16 decembrie 2018, Serbările Iernii la Zoo au reunit peste 1300 de copii 

din 6 unități de învățământ bucurestene și 8 centre de plasament, cadre didactice, părinți, actori din 

instituțiile teatrale aflate în subordinea PMB, studenți ai Universității Naționale de Artă Teatrală și 

Cinematografică - I.L. Caragiale, angajați ai Administrației Grădina Zoologică București. 

  

Activitățile au inclus: tururi ghidate de către spiriduși și elfi, povestea serii, spectacole interactive 

pentru copii, întâlnirea cu Moș Nicolae și Moș Crăciun, prezentarea tradițiilor și obiceiurilor 

românești. Toți copiii participanți la eveniment au fost răsplătiți cu cadouri de către generosul Moș 

Crăciun. 

 



    

   
 

Pag 42 / 62 
 

Evenimentul s-a adresat în special copiilor, dar și celor mari: părinți, bunici, cadre didactice, care au 

vizitat Grădina Zoologică în perioada premergătoare Crăciunului. A fost prezentată publicului 

vizitator colecția de animale a Grădinii Zoologice, modul de conservare al acestora, respectiv 

protejarea speciilor și a mediului, totul în ambianța magică a sărbătorilor de iarnă. 

 

 
 

Zilnic, în această perioadă, grupurile de copii au fost întâmpinate de spiriduși și elfi, care i-au 

introdus în lumea de basm a animalelor din Grădina Zoologică, cu poveștile lor fantastice și cu multă 

voie bună. 
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Destinația finală a fost întâlnirea cu Moș  Nicolae și Moș Crăciun -  moșii buni și blânzi cu dragostea 

lor nemărginită pentru copii, în cortul încălzit special amenajat, unde cei mici au intrat în atmosfera 

specifică sărbătorilor de iarnă, cu povești, colinde și distracție.  Bucuria copiilor a fost completată cu 

daruri împărțite de generosul  Moș Crăciun.     Promovarea evenimentului, s-a realizat prin: 

 website-ul instituției – printr-o secțiune specială dedicată evenimentului;  

 materiale informative: afișe/flyer;.  

 biroul de presă al Primăriei Municipiului București 

 Antena 1, B1 TV și Digi 24. 

 
 

PROGRAME EDUCATIV-UNIVERSITARE 
 

Administrația Grădina Zoologică a continuat și în anul 2018 implicarea în programe universitare 

pentru studenții anului VI Master din cadrul Facultății de Medicină Veterinară din București: 

 

-  Curs și Lucrări  practice disciplina  Managementul bolilor animalelor din grădinile zoologice și 

rezervațiile naturale-se preda in cadrul A.G.Z. ”Patologia animalelor din grădini zoologice și 

rezervații naturale”, în parteneriat cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară 

București; 

 

- Prin personalul angajat în supravegherea și coordonarea studențiilor Facultății de Medicină 

Veterinară în cadrul altor programe desfășurate AGZ s-a implicat activ pe perioada efectuării 

stagiilor de practică în vederea elaborării lucrărilor de licența;  

 

- Implicarea în proiectele desfășurate pentru realizarea unor lucrări științifice aferente 

disciplinelor „Anatomia comparată a animalelor domestice” și „Semiologie” din cadrul Facultății de 

Medicină Veterinară din București. 
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Printre programele educative-universitare, desfășurate în cursul anului 2018 identificăm 

următoarele: 

- Colaborarea cu Facultatea de Medicină Veterinară, București pentru disciplina „Urgențe 

în medicina animalelor sălbatice, exotice, din grădini zoologice și rezervații naturale”;  

 

- Colaborarea cu Facultatea de Medicină Veterinară, București pentru disciplina 

„Bunăstarea și protecția animalelor” . 

 

 

IV. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA ADMINISTRAȚIEI GRĂDINA ZOOLOGICĂ BUCURESTI 

 

În vederea eficientizării activității în anul 2018 Administrația Grădina Zoologică a inițiat un proces de 

modificare a structurii organizatorice, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

București nr.644/26.09.2018. În prezent, instituția își desfășoară activitatea prin intermediul celor  

8 compartimente constituite, respectiv: Biroul Veterinar Monitorizare Prevenție Tratamente, Biroul 

Resurse Umane Formare Profesională, Comunicare și Relații Publice, Compartimentul Audit Public 

Intern, Serviciul Financiar Contabilitate Buget, Serviciul Logistică Administrativ, Biroul Investiții 

Achizitii Publice Contracte și cele două Formații – Formația Îngrijitori Animale și Formația Muncitori 

Întreținere.  

 

În anul 2018 Administrația Grădina Zoologică a acordat o atenție deosebită formării și perfecționării 

personalului angajat, fiind urmate cursuri de perfecționare în domenii precum achizițiile publice, 

control financiar-preventiv, salarizare, sistem de înregistrare Forexebug, conservarea și bunăstarea 

animalelor in  grădini zoologice.  

 

De asemenea, în conformitate cu prevederile legale precum și cu procedurile documentate, în 

cadrul Administrației Grădina Zoologică s-a realizat procesul de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale pentru personalul contractual angajat, atât pentru funcțiile de conducere 

cât și pentru funcțiile de execuție. Evaluarea performanțelor profesionale individuale a avut  ca scop 
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aprecierea obiectivă  a activității personalului, pe structura organizatorică condusă, prin compararea 

gradului de îndeplinire a criteriilor de evaluare stabilite, cu rezultatele obținute în mod efectiv. 

 

Evaluarea s-a efectuat pe baza cunoștințelor și a experienței profesionale, a calitătii lucrărilor și a 

activităților desfășurate, asumarea responsabilităților în realizarea atribuțiilor de serviciu prevăzute 

în fișa postului, adaptarea la complexitatea muncii și a capacității de a lua decizii optime în legatură 

cu activitatea desfășurată.  

 

În anul 2018 conducerea Administrației Grădina Zoologică București a asigurat aplicarea sistemul de 

control intern managerial, având în vedere realizarea în principal a obiectivelor, constând în 

următoarele: 

 

a) obiective operaționale legate de scopurile entității publice, cu privire la eficacitatea și eficiența 

funcționării acesteia, respectiv de utilizarea în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate a 

resurselor, incluzând și obiectivele privind protejarea resurselor instituției, de utilizare inadecvată 

sau cu pierderi; 

b) obiective de raportare cu privire la fiabilitatea informațiilor externe și interne, respectiv legate 

de ținerea unei contabilități adecvate, de calitatea informațiilor utilizate în entitatea publică sau 

difuzate către terți, precum și de protejarea documentelor împotriva a două categorii de fraude: 

disimularea fraudei și distorsionarea rezultatelor; 

c) obiective de conformitate privind conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne, 

respectiv legate de asigurarea că activitățile entității se desfășoară în conformitate cu obligațiile 

impuse de legi și de regulamente, precum și cu respectarea politicilor interne. 

 

De asemenea, prin proiectarea, implementarea și dezvoltarea continuă a sistemului de control 

intern managerial aplicabil Administrației Grădina Zoologică s-a urmărit respectarea cerințelor 

privind: 

a) adaptarea sistemului de control intern managerial la dimensiunea, complexitatea și mediului 
specific Administrației Grădina Zoologică; 
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b) implicarea tuturor nivelurilor de conducere în toate activitățile/operațiunile; 

c) asigurarea că obiectivele și misiunea Administrației Grădina Zoologică vor fi atinse; 

d) implementarea standardelor de control intern managerial. 

 

Planificarea obiectivelor aplicabile anului 2018 a reprezentat un proces coerent în cadrul căruia au 

fost determinate ariile principale de acțiunile – ANIMALE – VIZITATORI – EDUCATIE – 

OPORTUNITATE ȘI EFICIENȚĂ ECONOMICĂ.  În acest sens au fost adoptate decizii conform 

competențelor și asigurării desfășurării activității în conformitate cu prevederile legale, obiectivele  

stabilite  prin aplicarea indicatorilor de perfomanță.  

 

Urmare a politicilor dezvoltate în anii precedenți, Administrația Grădina Zoologică a obținut în anul 

2017 certificarea ISO pentru managementul calității și managementul mediului, iar în anul 2018, în 

urma auditului de supraveghere instituția a fost recertificată. Menținerea certificărilor 

internaționale reprezintă un indicator de performanță relevant în dezvoltarea și implementarea 

continuă a cerințelor de calitate în serviciile oferite publicului în raport de obiectul specific de 

activitatea, dar și a consolidării structurii de management organizațional, inclusiv la nivelul 

sistemului de control intern managerial. 

 



    

   
 

Pag 47 / 62 
 

 
 

Conducerea Administrației Grădina Zoologică se asigură că procesele sistemului de management 

integrat, calitate-mediu, sunt compatibile cu direcția strategică și contextul instituţiei, fiind atinse 

rezultatele urmărite. Obiectivele generale ale sistemului de management integrat calitate - mediu 

constau în: 

 

 Asigurarea cerinţelor impuse de certificarea sistemului de management integrat in raport cu 

standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001 :2015. 

 

 Satisfacția publicului vizitator prin înțelegerea și abordarea nevoilor părților interesate. 

 

 Aplicarea eficace a sistemului, inclusiv a proceselor și asigurarea conformității cu cerințele 

legale și de reglementare și cu cerințele publicului vizitator.  

 

 Planificarea, implementarea și evaluarea acțiunilor de tratare a riscurilor și oportunităților. 

 

 Creșterea performanțelor de mediu prin indeplinirea obligațiilor de conformare și a 

obiectivelor de mediu și prin extinderea controalelor operaționale  

 

 Conformarea la cerințele legale și de reglementare privind mediul. 

 Protejarea faunei si conservarea biodiversitatii, concomitent cu protectia factorilor de mediu, 

apa, aer, sol; 

 Promovarea educarii si a cresterii gradului de constientizare a publicului cu privire la 

importanta conservarea biodiversitatii, in special prin furnizarea de informatii specifice 

fiecarei specii expuse; 

 Adapostirea animalelor in conditii care sa corespunda cerintelor biologice ale acestora, prin 

imbunatatiri semnificative aduse amplasamentelor, care sa fie in concordanta cu habitatele 

lor naturale; 

 Instruirea permanenta a angajatilor privind legislatia in vigoare, precum si importanta 

adoptarii unui comportament bazat pe preventie; 

 Realizarea unei bune gestionari a deseurilor, astfel incat sa se aplice cele mai bune practici 

privind reciclarea acestora si sa se diminueze cantitatile de deseuri eliminate; 

 Reducerea emisiilor de CO2 prin reducerea consumurilor de resurse energetice. 
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V. Analiza SWOT a Administrației Grădina Zoologică în raport de activitatea desfășurată în 

anul 2018 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

 Diversitatea speciilor deținute de către 

Administrația Grădina Zoologică 

 Asigurarea cerințelor legale privind 

amplasamentele animalelor 

 Spații adecvate pentru desfășurarea 

activităților educative 

 Activități susținute pentru asigurarea 

bunăstării animalelor 

 Existența personalului calificat 

 

 

 

 Litigiile existente privind terenul pe care 

este amplasată grădina zoologică 

 Personal calificat insuficient pentru 

desfășurarea activităților de agrement 

 Lipsa unor facilități pentru vizitatori 

(parcare) 

 Fonduri bugetare insuficiente  

 

 

 

 

 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 

 Colaborări instituționale cu alte grădini 

zoologice naționale și internaționale, 

precum și cu alte organizații 

 Derularea programelor educativ – 

universitare 

 Interesul permanent în creștere al 

vizitatorilor pentru fauna sălbatică 

 Creșterile salariale 

 Derularea de parteneriate cu grădinițe, 

școli, licee 

 

 

 Imposibilitatea de realizare a lucrărilor 

de investiții importante pentru 

amenajarea grădinii zoologice 

 Vârsta înaintată a unor animale 

emblematice din cadrul Colecției 

 Dificultăți în achiziționarea unor animale 

 Perceperea negativă privind menținerea 

în captivitate a animalelor sălbatice 
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VI. GRADUL DE ÎNDEPLINIRE A OBIECTIVELOR STABILITE PENTRU ANUL 2018  

 

Având în vedere obiectivele stabilite pentru anul 2018, obiective specifice activității desfășurate de 

către Administrația Grădina Zoologică, redăm în continuare schematic gradul de îndeplinire a 

obiectivelor prin raportare la indicatorii de performanță aplicați.  

 
Acţiune specifică 

obiectiv 
Rezultate Indicator de performanţă Perioada de  

raportare 

Dosare personale ale 
salariaţilor 

Dosarele personale ale 
salariaţilor  au fost  întocmite 
şi gestionate în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare 

100% Anual 

Documentaţii complete şi 
corect întocmite, 

adresate Directorului 
instituţiei 

Toate documentele care au 
emanat de la S.E.R.U. către 

Director au fost întocmite cu 
respectarea prevederilor legale 

în vigoare 

100% Anual 

Documentaţii complete şi 
corect întocmite, 

adresate entităţilor 
competente 

Toate documentele care au 
emanat de la S.E.R.U. către 
alte entităţi publice (PMB, 

CPMB, ANAF, ITM, etc), au fost 
întocmite cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare 

100% Anual 

Participarea personalului 
la programele de 
perfecţionare 

Personalul planificat să urmeze 
programe de perfecţionare 
profesională au participat la 
aceste programe(contabilitate, 
raportare şi C.F.P.P. în 
instituţiile publice, întocmire şi 
depunerea situaţiilor 
financiare ale instituţiilor 
publice, noutăţi în achiziţiile 
publice, GDPR – Regulamentul 
European de Protecţie a 
datelor personale) 

100% Anual 

Aplicarea cadrului legal şi 
stabilit la nivelul 
instituţiei pentru 

evaluarea personalului 

Evaluarea performanţelor 
profesionale individuale ale 
personalului angajat în cadrul 
instituţiei s-a realizat în funcţie 
de obiectivele şi indicatorii de 
performanţă stabiliţi pentru 
fiecare funcţie în parte , atât la 
nivelul funcţiilor de conducere, 
cât şi pentru cele de execuţie 

100% Anual 

Înregistrarea în 
contabilitate a 
operaţiunilor 
patrimoniale 

Înregistrările operaţiunilor 
efectuate în contabilitate 
reflectă situaţia la zi a 
patrimoniului instituţiei 

100% Anual 

Întocmirea situaţiilor 
financiare trimestriale şi 
anuale  

Întocmirea situaţiilor 
financiare lunare, trimestriale 
şi anuale s-au întocmit în 

100% Anual 
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conformitate cu prevederile 
legale în vigoare şi la 
termenele stabilite de acestea 

Întocmire şi evidenţă 
ALOP 

Execuţia bugetară a instituţiei 
a fost întocmită şi evidenţiată 
permanent prin separarea 
atribuţiilor în cadrul ALOP 

100% Anual 

Organizarea şi 
exercitarea CFPP 

Organizarea şi exercitarea 
CFPP  a fost făcută cu 
respectarea prevederilor legale 
în vigoare, prin desemnarea 
unor persoane din cadrul 
serviciului, care îndeplinesc 
condiţiile impuse de legislaţia 
în vigoare şi care au obţinut 
avizul ordonatorului principal 
de credite,  urmărind astfel 
evitarea la maximum a 
pierderilor sau a a altor situaţii 
care ar fi putut aduce atingere 
patrimoniului instituţiei 

100% Anual 

Aplicarea planului de 
tratamente profilactic 

Asigurarea sănătății animaleor 
din Colecție prin aplicarea de 
tratamente profilacttice 
specifice. 

100% Anual 

Aplicarea planului de 
măsuri privind 
deratizarea, dezimfecția 
și dezinsecția (DDD) 

Asigurarea uturor condițiilor 
privind sănătatea personalului, 
a vizitatorilor și a animalelor 

100% Anual 

Desfășurarea activităților 
educative și de cercetare, 
prin predarea in cadrul 
programului universitar 
de Master, anul 6, (2017-
2018) ”Patologia 
animalelor din grădini 
zoologice și rezervații 
naturale”, în parteneriat 
cu Universitatea de 
Științe Agronomice și 
Medicină Veterinară 
București 

Dezvoltarea aptitudinilor de 
muncă pentru studenții din 
Învățământul Tehnic Superior 
precum și creșterea nivelului 
de calificare și a unei inserții 
mai rapide pe piața de muncă 
a studenților implicați. 

100% Anual 

Identificarea necesităților 
care pot fi previzionate 
cu respectarea 
procedurilor proprii ale 
instituției și prin 
raportare la prevederile 
legale 

Transmiterea în cadrul 
termenului procedural stabilit 
pentru planificarea 
portofoliului de achiziții 
necesar a fi realizat 

100% Anual 

Transmiterea comenzilor 
aferente contractelor de 
furnizare specifice 
obiectului de activitate 
 

Planificarea procesului de 
comandă pentru asigurarea 
produselor specific constând în 
hrană animale 

100% Anual 
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Intervenții necesare 
pentru asigurarea 
conformității 
amplasamentelor 
animalelor 

Planificarea lucrărilor de 
intervenție necesare pentru 
adaptarea spațiilor 
corespunzătoare de expunere 

100% Anual 

Întocmirea strategiei 
anuale de achiziții publice 

Creșterea gradului de 
planificare a achizițiilor publice 
prin cuprinderea necesităților 
instituției și a tuturor 
elementelor determinate în 
cadrul Strategiei 

100% Anual 

Întocmirea programului 
anual al achizițiilor 
publice 

Creșterea gradului de 
planificare a achizițiilor publice 
prin cuprinderea necesităților 
instituției 

100% Anual 

Asigurarea prevederilor 
legale privind utilizarea 
mijloacelor electronice 
constând în platforma 
SEAP 

Utilizarea mijloacelor 
electronice pentru atribuirea 
unui procent de 90% din 
totalul cheltuielilor ce intră sub 
incidența prevederilor legale 
privind achizițiile publice 

100% Anual 

 
 

 

VII. ASPECTE FINALE  

 

Principalele obiective ale Administrației Grădina Zoologică care au stat la baza activității desfășurate 

au fost reprezentate de asigurarea celor mai bune condiții pentru animalele din cadrul Colecției, de  

întreprinderea acțiunilor specifice pentru diversificarea colecției de animale, precum și de 

adoptarea și implementarea tuturor măsurilor care se impun pentru siguranța și sănătatea 

animalelor. De asemenea, Administrația Grădina Zoologică s-a asigurat în permanență de siguranța 

vizitatorilor, dar și a personalului angajat prin desfășurarea activităților specifice de securitate și 

sănătate în muncă.  

 

Educaţia pentru conservarea biodiversității, concentrată pe copii şi tineret este o strategie 

particulară importantă, pentru că oferă ocazia de a interveni într-un stadiu cheie de dezvoltare din 

viaţa copiilor şi pentru că aceştia pot genera o influenţă importantă asupra comportamentului 

ecologic al părinţilor. 
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Administrația Grădina Zoologică oferă copiilor o experiență unică - ocazia de a vedea, auzi și 

cunoaște animalele sălbatice autohtone sau exotice, ajutându-i să înțeleagă de ce acestea au 

evoluat așa cum sunt, cum modelează lumea din jurul lor și relația pe care o au cu populația umană 

care trăiește în aceleași zone. Învățarea despre animale și habitatele lor trezește empatie cu lumea 

naturală și îi ajută pe copii să promoveze un sentiment de responsabilitate proactivă. 

 

Inițiativele educaționale ale Administrația Grădinii Zoologice, bazate pe campanii de conservare, pot 

avea un efect semnificativ în sensibilizarea cu privire la teme precum schimbările climatice, braconaj 

și comerțul ilegal cu fauna sălbatică, dispariția habitatelor naturale - probleme de o deosebită 

importanță care amenință atât generația actuală cât și generațiile viitoare. 

 

 

 

DIRECTOR, 

Dr. Oprea Ancuţa Elena 
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Anexe: 
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Anexa 1 - Lista animalelor din cadrul Colecției 

 

 

1.   Acvila codalb – Haliaeetus albicilla 

2.   Alpaca – Vicugna  pacos   

3.   Anaconda verde – Eunectes murinus 

4.   Anemone – Anemonia viridis 

5.   Anghila spinoasa – Macrognathus aculeatus 

6.   Antilopa eland – Taurotragus oryx 

7.   Arici de mare – Diadema setosum 

8.   Binturong – Arctictis binturong 

9.   Broasca ţestoasă de apă – Emys orbicularis 

10.     Broasca dungata galbena « sageata otravita » - Dendrobates leucomelas 

11.     Broasca fantomă otrăvitoare – Epidobates tricolor 

12.     Bufniţa – Bubo bubo 

13.     Cai – Equs caballus 

14.     Canguri – Macropus eugenii 

15.     Capra domestică – Capra aegagrus hircus 

16.     Călifar comun – Tadorna tadorna 

17.     Călifar Australian – Tadorna tadornoides 

18.     Călifar roşu – Tadorna ferruginea 

19.     Cămila bactrian – Camelus bactrianus 

20.     Cămila dromader – Camelus  dromedarius  

21.     Căprioara - Capreolus capreolus 

22.     Câine de preerie – Cynomys ludovicianus 

23.     Cerb lopătar - Dama dama 

24.     Cercopitec etiopian – Chlorocebus aethiops 

25.     Coati - Nasua nasua 

26.     Condor - Vultur gryphus 

27.     Coral buton – Acanthophyllia deshayesiana 

28.     Corali sp. – Clavularia sp. 

29.     Coral sp. – Discosoma sp. 

30.     Corali sp. – Sarcophyton sp. 

31.     Coral sp. -  Sinularia sp.  

32.     Crab de uscat – Gecarcinus ruricola 

33.     Crocodilul de Nil – Crocodylus niloticus 

34.     Dragonul barbos – Pogona vitticeps 

35.     Fazan tenebros – Phasianus colchicus tenebrosus 

36.     Fazan argintiu – Lophura nycthemera  
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37.     Fazan auriu – Chrysolophus pictus 

38.     Fazan comun – Phasianus colchicus 

39.     Fazan de hymalaia – Laphophorus impeyanus 

40.     Fazan Regal – Syrmaticus reevesii  

41.     Fazan tragopan – Tragopan temmineckii 

42.     Fenec – Vulpes zerda   

43.     Flamingo – Phoenicopterus rubber 

44.     Gâsca de Anzi – Chloephaga melanoptera 

45.     Gâsca Barnacle – Branta leucopsis  

46.     Gâsca Barren – Cereopsis  novaehollandiae  

47.     Gâsca cu cap cenuşiu – Chloephaga poliocephala 

48.     Gâsca cu cap roşiatic – Chloephaga rubidiceps 

49.     Gâsca cu gât roşu – Branta ruficollis   

50.     Gâsca Hawaiană – Branta sandvicensis 

51.     Gâşte imperiale – Chen canagica  

52.     Gâsca-lebădă – Anser cygnoides 

53.     Gâsca Magellan – Chloephaga picta   

54.     Gâsca de Nil - Alopochen aegyptiaca 

55.     Gâsca de Canada – Branta canadensis 

56.     Gâsca Ross – Anser rossi 

57.     Gǎinuşa de baltǎ – Gallinula clorophus 

58.     Gecko leopard – Eublepharis macularius 

59.     Geneta comună – Genetta genetta 

60.     Iguana – Iguana iguana 

61.     Jaguar – Panthera onca 

62.     Kinkajou – Potos flavus 

63.     Kookaburra (pescarus albastru de Noua Guinee) – Dacelo novaeguineae  

64.     Lama – Lama glama 

65.     Lebada albă  de vara – Cygnus olor  

66.     Lebada neagră – Cygnus atratus 

67.     Lemur cu coada vargata – Lemur catta 

68.     Lemur roşu – Varecia  rubra 

69.     Leopard de zăpadă – Uncia uncia 

70.     Leu – Panthera leo 

71.     Lup – Canis lupus tundrorum  

72.     Macac de jawa – Maccaca fascicularis 

73.     Mangusta dungată – Mungos mungo 

74.     Mara de Patagonia – Dolichotis patagonum 

75.     Marmoseta cu urechi de bumbac – Callithrix jacchus 

76.     Marmoseta Geoffroy – Callithrix geoffroyi   
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77.     Melci de acvariu – Pomacea spp 

78.     Muflon – Ovis ammon musimon 

79.     Oaia cu coamă – Amotragus lervia 

80.     Papagal marele alexander – Psittacula eupatria 

81.     Papagal agapornis – Agapornis roseicolis 

82.     Papagal ara cu piept galben – Ara ararauna 

83.     Papagal ara cu aripi verzi – Ara chloroptera 

84.     Papagal cacatua – Cacatua sulfurea 

85.     Papagal Perus călugăr – Myiopsitta monachus 

86.     Papagal cântător – Psephotus haematonotus 

87.     Papagal eclectus – Eclectus roratus  

88.     Papagal jako – Psittacus erithacus 

89.     Papagal Lori – Trichoglossus haematodus  

90.     Papagal micul alexander – Psittacula krameri 

91.     Papagal Patagonian – Cyanoliseus patagonus 

92.     Papagal rozela roşu – Platycercus eximius 

93.     Papagal Prinţesa de Wales – Polytelis alexandrae 

94.     Paguri – Pagurus sp 

95.     Păun – Pavo cristatus  

96.     Pavian – Papio hamadryas 

97.     Pelican comun – Pelecanus onocrotalus 

98.     Pelican creţ – Pelecanus crispus 

99.     Pestele “Arcas” – Toxotes jaculatrix 

100.     Peşte Arowana – Osteoglossum bicirrhosum   

101.     Peste “Ancistrus” -  Ancistrus spp 

102.     Peşte Bicolor – Pictichromis paccagnellae  

103.     Peşte cardinal – Pterapogon kauderni 

104.     Peşte Chitala – Chitala chitala  

105.     Peste clovn  ocelat– Amphiprion ocellaris 

106.     Peşte Clovn – grindel – Botia macracantha  

107.     Peşte Ţipar dragon – Polypterus senegalus 

108.     Peşte “Domnişoară” – Chromis chromis   

109.     Peste “Domnişoara albastră” – Chrysiptera parasema  

110.     Pesti exotici – Characidae sp 

111.     Peşte cutit (fantoma neagra) – Apteronotus albifrons 

112.     Peşte Faţă de vulpe – Siganus vulpinus  

113.     Peşte sanitar hoplo – Hoplosternum toracathum  

114.     Peşte  Mandarin – Synchiropus  splendidus 

115.     Pește “Neon rosu” - Paracheirodon axelrodi   

116.     Peşte Orhidee – Pseudochromis fridmani 
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117.     Peşte papagal – Thalassoma lutescens  

118.     Peşte potcovit – Polipterus endlicheri  

119.     Peşte Purpuriu – Pseudochromis sp 

120.     Peşte Pleco  - Hypostomus plecostomus 

121.     Peşte sanitar leopard – Pterygoplichthys  gibiceps  

122.     Pește “Regal tang” - Paracanthurus hepatus 

123.     Peşte Roşu – Puntius conchonius  

124.     Peşte Rubin negru – Pethia nigrofasciata  

125.     Peşte Silver dollar – Metynniss  argenteus   

126.     Pește Silver Shark - Balantiocheilus melanopterus   

127.     Peşte Somn de Congo – Synodontis nigriventris 

128.     Pește “Sterba” – Corydoras sterbai 

129.     Peşte Sumatran – Puntius tetrazona  

130.     Peşte chirurg galben – Zebrasoma  flavescens  

131.     Peşte Tetra negru – Gymnocorymbus ternetzi  

132.     Peşte Trilespot wrasse – Halichoere trispilus  

133.     Peşte “verde-albăstrui” - Chromis viridis 

134.     Pirana – Serasalmus natteri 

135.     Pisica de apa dulce – Potamotrygon leopoldi 

136.     Pisica sălbatică - Felis silvestris 

137.     Piton indian albino - Python molurus 

138.     Ponei -  Equus caballus caballus shetlandi 

139.     Râs - Felis lynx 

140.     Raţa bahama – Anas bahamensis 

141.     Rata Baikal - Anas formosa  

142.     Rate caroline – Aix sponsa 

143.     Raţa cu aripi verzi – Anas sp 

144.     Raţa cu cioc roşu – Netta peposaca 

145.     Raţa cu cioc lat – Anas clypeata 

146.     Raţe decor - Anas platyrincos 

147.     Raţa fluierătoare – Anas penelope 

148.     Raţa hawaiana – Anas wyvilliana 

149.     Raţa de Islanda – Bucephala islandica  

150.     Raţe mandarine – Aix galericulata 

151.     Raţa Micul Atlantis – Callonetta leucophrys 

152.     Raţa pieptene – Sarkidiornis melanotos  

153.     Rata Puna – Anas puna 

154.     Raţa seceră – Anas falcata 

155.     Sconcs - Mephitis mephitis 

156.     Raton – Procyon lotor 



    

   
 

Pag 58 / 62 
 

157.     Scorpion Imperial – Pandinus imperator   

158.     Serval – Leptailurus serval 

159.     Struţ emu – Dromiceius novaehollandie 

160.     Struţ nandu – Rhea americana 

161.     Sugar glider – Petaurus breviceps 

162.     Suricata – Suricata suricatta 

163.     Şarpe anaconda galbenǎ – Eunectes notaeus 

164.     Şarpe  boa – Boa constrictor 

165.     Şopârla cu coada spinoasa – Uromastix occelata 

166.     Soparla lui Cuvieri- Oplurus Cuvieri 

167.     Şoparla gulerata – Chlamydosaurus kingii 

168.     Soparla de Madagascar- Zonosaurus maximus 

169.     Ţestoase Bănăţeană – Testudo hermanni   

170.     Testoasa cu labe roşii – Geochelone carbonaria 

171.     Testoasa leopard – Geochelone pardalis 

172.     Ţestoasa gigant – Pelochelys cantorii 

173.     Testoasa pocnitoare – Chelydra serpentina serpentina 

174.     Tamarin cu creastă albă – Saguinus oedipus 

175.     Tarantula “Albastru de cobalt”- Haplopelma lividum 

176.     Tarantula cu păr ondulat – Brachypelma albopilosum 

177.     Tegu argentinian – Tupinambis merianae 

178.     Tigru siberian - Panthera tigris altaica 

179.      Tigru indian – Panthera tigris tigris 

180.     Tucan trompetist – Bycanistes bucinator 

181.     Turaco - Tauraco livingstonii 

182.     Turaco violet – Musophaga violacea 

183.     Turturele razătoare - Streptopelia risoria 

184.     Tiparul Zig-Zag cu Coada Galbena – Mastacembelus sp 

185.     Uliul porumbar – Accipiter gentilis 

186.     Uliul şorecar – Buteo buteo 

187.     Urs brun – Ursus arctos 

188.     Varan cu coadă albastră – Varanus doreanus 

189.     Varan de savană – Varanus exanthematicus 

190.     Vânturel – Falco tinunculus 

191.     Veveriţa Roșie Americană ( Tamiasciurus hudsonicus) 

192.     Vultur cu cap alb (American) – Haliaeetus leucocephalus   

193.     Vulture sur – Gyps fulvus 

194.     Zebra damara – Equus burchellii antiquorum 

195.     Zebu pitic - Bos primigenius 
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Anexa 2 – Comunicare on line: Facebook și site www.bucurestizoo.ro  - aprecieri, urmăritori și rating 

activitate 

 

 

http://www.bucurestizoo.ro/
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Anexa 3 – extras articole și emisiuni TV 

 

Demersurile de comunicare și evenimentele care au avut loc în cadrul Grădinii Zoologice au fost 

susținute și în mass-media la diferite emisiuni Tv. Publicul a putut fi informat în timp real de 

activitatea, programele și evenimentele ce s-au desfășurat în cadrul instituției. 

 

 

 

 
 

Matinal Antena Stars -  lansare Proiect Zoo în culori-  
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Matinal Antena 1 - neatza-cu-razvan-si-dani – lansare emisiune “Ultimul trib” 

 
 

 
 

neatza-cu-razvan-si-dani –lansare eveniment  “Serbările iernii la ZOO 

 


