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BIBLIOGRAFIE ŞI CONDIŢII SPECIFICE 
pentru scoaterea la concurs a postului  vacant  

de Inspector specialitate gr.prof.I   
 poz.nr.7 din statul de funcţii 

 
Condiţii specifice: 
 

- Studii  superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în specialitatea biologie sau ecologie; 
- Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de minimum 4 ani; 
- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, constituie un avantaj; 
- Cunoştinţe operare PC: Microsoft Office(Word, Excel) şi Internet Explorer 

 
 

Abilităţi, calităţi , aptitudini: 
 

Capacitatea de organizare şi planificare a activităţilor zilnice, de asumare a responsabilităţilor şi de 
rezolvare eficientă a problemelor, de evaluare şi operativitate în luarea deciziilor şi asumarea responsabilităţilor, 
abilităţi de comunicare, lucru în echipă şi individual, dorinţa de învăţare şi autoperfecţionare, inteligenţă, logică, 
putere de concentrare, spirit practic şi de observaţie, spontaneitate, obiectivitate, gândire analitică şi 
conceptuală, disponibilitate la schimbare, rezistenţă la stres şi sarcini repetitive. 

 
Bibliografie: 
 

1. OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ 
2. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Grădina Zoologică, aprobat prin HCGMB 

nr.644/2018, publicat pe site-ul www.pmb.ro, la secţiunea Acte Normative şi pe site-ul 
www.bucureştizoo.ro; 

3. Legea nr.191/2002 grădinilor zoologice şi acvariilor publice; 
4. Directiva 1999/22/CE din 29.03.1999 privind animalele sălbatice din grădinile zoologice; 
5. Ordinul Ministrului Mediului nr.1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de 

mediu, anexa 5; 
6. Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările  ulterioare; 
7. Hickman CP, Roberts, LS, Larson, A, l”Anson, H, (2004), Integrated Principles of Zoology 
8. Mester, LE, Tesio, C.Staicu AC , Craciun N, Zoologia vertebratelor, Lucrari practice, partea I, EUB 

1999 
9. Mark d.Irwin, John B.Stoner and Aaron M.Cobaugh – “Zookeeping an introduction to the science and 

Technology”, University of Chicago Press, 2013 
10. Geoff Hosey, Vicky Melfi, Sheila Pankhurst – “Zoo animals behavior, management, and welfare”, 

Oxford University Press, 2010 
 

            
 
 
 
 

            Intocmit, 
Dr.Codruţ Ioachim VIŞOIU 

Sef BV.M.P.T. 


