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RAPORT ANUAL  DE  ACTIVITATE 

PENTRU ANUL  2019 

 

I. PREZENTARE ADMINISTRAȚIA GRĂDINA ZOOLOGICĂ BUCUREȘTI 

 

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

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

Obiectul de activitate al Administraţiei Grădina Zoologică îl constituie administrarea şi întreţinerea în 

condiţii corespunzătoare a colecţiei de animale sălbatice, în scopul conservării faunei şi prezentarea 

acestora publicului vizitator în scop instructiv-educativ şi 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 6,7 ha și  expune 204 specii de animale exotice și 

un număr de 986 de exemplare.  

Felul în care percepem animalele sălbatice de la cea mai fragedă vârstă este un factor important în 

dezvoltarea viitorului adult și atitudinea față de protejarea mediului înconjurător, tocmai de aceea 

specialiștii AGZ acordă o mare importanță transmiterii corecte a informației și familiarizarea vizitatorilor 

cu fiecare specie, comportament, hrană.  

  

Astăzi, ca instituție modernă, cu standarde europene și internaționale de funcționare, nu este doar un 

spațiu de expunere a numeroase specii de animale sălbatice, ci o sursă de educație și informare și un 

permanent partener al instituțiilor de învățământ în procesul de pregătire al tinerelor generații, cu proiecte 

ambițioase de viitor pentru bunăstarea și conservarea biodiversității.   

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 
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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  

"Mulţi oameni vorbesc animalelor. Puţini le ascultă. Asta este problema." 

A.A. Milne 

 

Fiind o instituție unică prin specificul său în viața culturală și turistică a capitalei, AGZ reiterează 

deziderate de dezvoltare durabilă ce se desfășoară la nivel european și mondial, susținute de proiecte și 

programe aliniate la demersurile  instituțiilor de învățământ din țara  noastră.  

În anul 2019, o pondere deosebită a avut activitatea  de educație și conștientizare coroborată cu cea de 

comunicare, prin diferite canale media sau on-line.  

Dinamica acțiunilor ce au avut loc atât fizic, la nivelul spațiului de expunere al diferitelor specii de 

animale sau prin intermediul site-ului www.bucurestizoo.ro sau al FB, cu un impact vizual marcant, se 

reflectă în reacția pozitivă a publicului, în interacțiunea directă dar și în numarul de vizitatori.  

Scopul acestor demersuri este acela de a maximiza și accelera interacțiunea cu  publicul, pe categorii de 

vârstă și de a crea o platformă viabilă, pro-activă  față de sensibilizarea generală asupra problemelor 

actuale ale biodiversității. Astfel AGZ a devenit un important motor de comunicare, ce militează 

profesionist pentru o dinamică armonioasă a acțiunilor și atitudinilor față de animale, mediu și stil de 

viață sănătos.  

Misiunea Grădinii Zoologice este una complexă, susținută prin strategii ce vizează direcții de acțiune 

precum: 

i. Realizarea și promovarea  de activități  educative și de cercetare care vizează conservarea speciilor și 

aplicarea  tehnicilor de conservare relevante, cu privire la  reproducerea în captivitate și repopulare. 

Conservarea  speciilor este un capitol de importanță majoră în dinamica activității unei grădini 

zoologice moderne, fiind dezideratul major al atitudinii vectorilor profesioniști de acțiune în 

domeniu, la care se aliniază și AGZ ; 

 

ii. Menținerea animalelor în condiții care să corespundă cerințelor biologice și de conservare pentru 

speciile din  colecție, între altele, prin îmbunatățiri distincte aduse amplasamentelor; menținerea unui 
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standard ridicat de creștere a animalelor, cu un program preventiv și curativ dezvoltat pentru 

alimentație și îngrijire veterinară; 

 

iii. Aplicarea metodelor 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). Metodele diferă în funcție 

de specie se actualizează periodic. 

 

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

a evadării animalelor pentru a evita posibile pericole și prevenirea pătrunderii din exterior a 

dăunatorilor și epidemiilor; 

 

v. Păstrarea  informațiilor 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 ( programul Species 360 -  program care 

menține o bază de date online a animalelor sălbatice aflate sub îngrijire umană).  

 

III. ADMINISTRAȚIA GRĂDINA ZOOLOGICĂ – ASPECTE PRINCIPALE DE 

ACTIVITATE PENTRU ANUL 2019  

Continuând tradiția  de  “voce sonoră” ce militează  profesionist pentru o atitudine pro-activă față de 

conservarea biodiversității, ocrotirea mediului și adoptarea unui stil de viață sănătos, în anul 2019, 

Administrației Grădina Zoologică s-a  constituit în conștiința publică drept un pilon important ce a 

răspuns  așteptărilor comunității. Astfel, s-a valorificat experiența în demersurile globale față de pierderea 

habitatului natural și extincția speciilor aflate într-o creștere îngrijorătaore. 

Creșterea numărului de vizitatori cu 73% în anul 2019, 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 , cca. 250.000, indică faptul că, atât mesajele transmise, 

cât și acțiunile și evenimentele realizate de  Grădina Zoologică București, au avut impactul dorit, iar 

identitatea vizuală și misiunea instituției au fost transmise constant și coerent către publicul țintă. 

Creșterea numărului de vizitori a fost reflectată și în situația financiară a instituției, reprezentată de 

veniturile extrabugetare. 
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Prin continuarea  proiectelor și programelor desfășurate de-a lungul anului 2019 și totodată derularea de 

noi acțiuni, s-a urmărit aplicarea direcțiilor strategice impuse prin legislație.  

Acestea au avut drept vectori prioritari ANIMALE – VIZITATORI, EDUCAȚIE – OPORTUNITATE 

ȘI EFICIENȚĂ ECONOMICĂ, ce s-au materializat în consolidarea imaginii pozitive a Administrației 

Grădina Zoologică București. 

                      

 

 

 

ANIMALE

VIZITATORIEDUCAȚIE

OPORTUNITATE 
ȘI EFICIENȚĂ 
ECONOMICĂ
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Colecția de animale a Grădinii Zoologice București este formată în prezent din 986 exemplare din 204 

specii reprezentative, respectiv: 

 

Mamifere – 51 specii  

Reptile – 20 specii 

Pești – 42 de specii 

Păsări –  76 specii 

Nevertebrate – 13 specii 

Amfibieni – 2 specii 

 

Grădina  Zoologică  București are în patrimoniul său o bogată  colecție  de animale,  ale căror specii sunt 

reprezentative , la nivel internațional, în contextul actual al schimbărilor dramatice ale climei și al 

problemelor de impact asupra echilibrului ecologic. 

 

Administrația Grădina Zoologică București a realizat și în anul 2019 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)  necesitatea de includerea în cadrul Planului colecției de animale a unor exemplare 

reprezentative; 

 

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

specific al celorlalte animale deținute, inclusiv procese naturale precum împerecherea. 

 

Administrația Grădina Zoologică oferă o bază inovatoare pentru vizitatori, aceea 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,  Grădina  Zoologică a reprezentat  locul de întâlnire, în condiții de maximă siguranță, dintre 

om și lumea animalelor, o sursa de educație, cercetare și informare, izvor de inspirație pentru creatorii de 

frumos, spațiu de relaxare și, nu în ultimul rând, oportunitatea unei lecții în aer liber. 

În 2019, s-a urmărit implicarea in mod activ a vizitatorilor, ce au devenit adevărați prieteni ai animalelor , 

în activitățile și acțiunile de tip pop-up  desfășurate la ZOO.   
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IV. ARII DE ACȚIUNE APLICATE DE CĂTRE ADMINISTRAȚIA GRĂDINA 

ZOOLOGICĂ ÎN ANUL 2019 

 

i. PLANUL COLECȚIEI DE ANIMALE 

 

Planul Colecției de animale reprezintă un instrument managerial important, ce susține dezvoltarea 

direcțiilor de acțiune și a vectorilor de comunicare. 

De asemenea, dezvoltarea Planului Colecției de animale implică responsabilitatea conducerii 

Administrației Grădina Zoologică București în efectuarea procedurilor de achiziție, transfer și schimb, ce 

duc către o îmbogățire și diversificare a patrimoniului viu al instituției.    

 

1. Înregistrarea și evidența animalelor din  Colecție  (Zoo Management) 

 

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

a animalelor din Colecție. 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 și Acvariilor, 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, de specialistii zoo, 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 întocmite la fiecare predare de tură; 

 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; 

 

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; 
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 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.  

 

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 este  o acțiune esențială și permanentă pentru Grădina Zoologică 

Bucureșt. Pentru asigurarea bunăstării animalelor, în anul 2019, 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 
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 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. 

Datorită bugetului insuficient, care să permită investiții majore în refacerea amplasamentelor, în anul 

2019 s-au realizat îmbunătățiri  doar la amplasamentele care au necesitat reparații urgente. 

 

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: 

 

• Bariere adecvate 

• Semne de avertizare 

• Protecția împotriva bolilor , dăunătorilor și  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.  

 

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 pot mușca, zgâria 

sau ințepa vizitatorii, producand accidente. În acest sens, Administrația Grădina Zoologică a dezvoltat în 

2019 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.  
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4.3 Asigurarea condițiilor tehnico-administrative pentru crearea condițiilor necesare animalelor 

 

Necesitățile specifice ale animalelor din cadrul Colecției sunt complexe și variate pentru fiecare animal 

chiar si din aceeasi specie. În acest sens s-a impus asigurarea unei întrețineri complexe și specializate a 

tuturor amplasamentelor, acvariilor, terariilor și paludariilor.  

 

4.4 Asigurarea hranei  

 

În anul 2019, Grădina  Zoologică   a depus toate eforturile  pentru  asigurarea hranei necesare și adaptate 

cerințelor tuturor speciilor din colecție, la cele mai înalte standarde. Fiecare animal  prezintă caracteristici 

speciale privind tipul de hrană și administrarea acesteia.   Dieta animalelor este similară cât de mult 

posibil celei din sălbaticie și reprezintă o balanță între un animal înfometat și un animal mult prea hrănit.  

Hrana a constat  în principal în carne de vită, pește proaspăt, carne cal, carne pui, pește congelat, legume 

și fructe ,  hrană specializată, nutrețuri combinate, produse de băcănie, diverse alte produse alimentare, 

fân natural și lucernă, etc. 

 

4.5 Supravegherea  sanitar-veterinară 

În anul 2019, 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 2019 au inclus, în principal următoarele: 

 Vaccinarea animalelor 

 Deparazitare, Dezinsecție, Deratizare 

 Contracepții 

 Igienizare 

 Monitorizarea sănătății animalelor 
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În cursul anului 2019 au fost realizate de către personalul specializat al Administrației Grădinii Zoologice,  

1301 vaccinări și 1436 tratamente administrate animalelor din colecție, 853 dezinfecții, 363 dezinsecții și 

584 deratizări.  

 

 Pe tot parcursul anului 2019, în întâmpinarea măsurilor de biosecuritate deja existente,  

Administrația Grădina Zoologică a adoptat măsuri imediate și urgente  pe fondul apariției în țară 

a pestei porcine africane până la comunicarea ridicării atentionarii, măsuri care  au constat în 

supraveghere sporită a dezinfecțiilor la nivelul porților de intrare, atât pentru circulația pietonală 

cât și pentru cea rutieră. 

 De asemenea au fost luate toate măsurile necesare pentru prevenirea posibilei apariții a gripei 

aviare. 

ii. VIZITATORII 

 

În anul 2019,  Administrația Grădina Zoologică, în mod constant și consecvent, a susținut programe de 

comunicare vizând atât potentarea 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 informațiilor, însoțite de imagini cu mare pondere vizuală, s-a reflectat în creșterea gradului de 

reacție și  în coerența dialogului constant cu instituția,  manifestat pe platforma facebook si pe site – ul 

instituției, www.bucurestizoo.ro , sau prezență la evenimentele organizate de către Administrația Grădina 

Zoologică. 

 

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;  
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 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 confortul vizitatorilor - automate de bauturi racoritoare. 

 

iii. EDUCAȚIE ȘI INFORMARE 

 

     "Este cât se poate de clar că animalele ştiu mai mult decât ne gândim, şi gândesc cu mult mai mult 

decât ştim." 

Irene M. Pepperberg 

 

În vederea realizării unuia dintre obiectivele majore ale activității instituției, acela de furnizare către 

populație de servicii cu scop instructiv-educativ și de agrement  și pentru a susține cele mai noi tendințe 

în materie de învățare (educația non-formală) și activități extracurriculare, Grădina Zoologică desfășoară 

programe, proiecte și acțiuni complexe, destinate vizitatorilor din toate categoriile de vârstă. 

Aceste demersuri conștientizatoare și de sensibilizare asupra problemelor biodiversității sunt 

fundamentate prin : 

- Proiect educațional “Educație ecologică pentru dezvoltare durabilă” 

- Program de educație non-formală  Zoo Plus(Zoo+). 

- Consolidarea în conștiința publică a unei identități vizuale clare, esențială în comunicare mesajelor 

prin intermediul canalelor on-line(FB+site)  

- Activarea unor acțiuni de tip pop-up, cu rol informat-educativ, ce au drept scop menținerea 

interesului public față de misiunea instituției. 

În cadrul proiectului educaţional “Educație ecologică pentru dezvoltare durabilă”, Grădina Zoologică 

București dezvoltă programul Zoo Plus(Zoo+), acțiuni și evenimente bazate pe educație non formală, ce 

se adresează mai multor categorii de vârstă. 

Grădina Zoologică oferă copiilor 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 

dezvolte un sentiment de responsabilitate proactivă. 

Programele educaționale se desfășoară pe tot parcursului anului(școlar și extrașcolar) și conțin: 
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lecţii interactive, activităţi practice, concursuri de cultură generală despre animale și mediul lor de viață, 

concursuri sportive, ateliere de creație, pictură, jocuri de rol, plantare flori, desene pe asfalt, organizarea 

de acţiuni cu ocazia unor evenimente din calendarul ecologic și zoologic. 

Activitatea educațională, de informare și conștientizare a fost strucutrată în anul 2019 pe mai multe 

direcții, după cum urmează: 

 

 INFORMARE DIRECTĂ 

a. Prin intermediul panourilor informative 

Administrația Grădina Zoologică București a acordat și în anul 2019  o mare importanță impactului vizual 

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

libertate, sau create  panouri informative pentru fiecare specie nou intrată în Planul Colecției.  
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b. Prin intermediul tururilor ghidate: 

 

Vizitatorii de toate vârstele au devenit prieteni ai Zoo și au continuat să își manifeste interesul față de 

aprofundarea cunoștințelor despre animalele din colecție și gradul de conservare al acestora.  

S-a constata că, odată cu creșterea numărului de vizitatori a crescut și numărul de cereri pentru tururi 

personalizate( unele bilingve) ale grădinii, realizat de personal specializat al Grădinii Zoologice.  

 

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 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. 
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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 continuat  si in 

anul 2019 o politică de informare și educare prin intermediul platformelor online, atât Facebook cât și site 

www.bucurestizoo.ro . 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.  

 

Statistică evoluție pagină de Facebook, aferentă site-ului www.bucureștizoo.ro 

 

 

 

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 
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animale, campanii naționale și internaționale, zile din calendarul zoologic și ecologic, apariții în mass 

media etc 

 

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. 

 

 

Ziua Mondială a Broaștelor Țestoase 
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Matinal TVR1 Viața animalelor la Zoo București 

 

 

Matinal Antena 1 “Neața cu Răzvan și Dani”  
Ziua celor care iubesc Grădina Zoologică 
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Matinal Antena 1 “Neața cu Răzvan și Dani” 
Ziua Mondială a Șerpilor 

 
 

II. EVENIMENTE REALIZATE LA ZOO  ÎN ANUL 2019  

 

Suntem un reper major la capitolul atracții turistice ale capitalei, unic prin esența activității sale și 

aliniat la standarde internaționale. Tradiția evenimentelor realizate în cadrul Grădinii Zoologice 

construiește o punte permanentă de comunicare între public și instituție, materializând astfel misiunea 

acesteia. Promovarea informării, educării și sensibilizării publicului cu privire la conservarea 

biodiversității, se face atât prin programe și proiecte desfășurate pe parcursul unui an, cât și prin 

intermediul evenimentelor punctuale.  

Totodată, cei care ne trec pragul nu sunt doar în plimbare pe aleile grădinii, ci devin astfel 

adevărați prieteni ai animalelor sălbatice, fiind în permanență îndrumați să înțeleagă realitatea echilibrului 

fragil dintre om și animal, în conviețuirea pe aceeași planetă. 

Grădinile zoologice sunt locul de întâlnire, în condiții de maximă siguranță, dintre om și lumea 

animalelor, sunt sursa de educație, cercetare și informare, izvor de inspirație pentru creatorii de frumos, 

spațiu de relaxare și, nu în ultimul rând, oportunitatea unei lecții în aer liber.   

Toate actiunile si evenimentele ce s-au desfasurat la AGZ, au fost realizate, in lipsa unui buget 

alocat acestui tip de activitati, cu resurse proprii. 
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1. Ziua Mondială a Vieții Sălbatice – 1 martie 2019 

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 în atmosfera de sărbătoare a sosirii 

primăverii.  

 Împreună cu un grup de 16 copii de la Centru de Plasament Micul Rotterdam-Constanța, am 

sărbătorit animalele din întreaga lume.  

Evenimentul cu tema “Prietenii mei de la Zoo“ face parte din proiectul „Educație Ecologică pentru 

Dezvoltare Durabilă”.  

Ne-am bucurat de vremea frumoasă, iar turul de grădină a fost un adevărat voiaj în jurul lumii 

însoțiți de povești cu și despre animale.     

.       

                    De vorbă cu pelicanii                                                        În vizită la Luna 

 

   

Urmărindu-l pe Mark 
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 În sesiunile de Q & A, copiii s-au întrecut în a pune întrebări despre animalele de la Zoo și 

poveștile lor fantastice, detalii despre anumite specii care le-au trezit interesul.    

 

 

                                                   Maimuțele jucăușe și simpatice 
                                                       le-au captat atenția copiilor 

 

2. Săptămâna Altfel perioada 08 -12 aprilie 2019 

Activitatea a constat în tururi ghidate ale Grădinii Zoologice, prin care copiii au făcut cunoștință 

cu  animalele de la Zoo și au aflat poveștile lor interesante, precum și detalii despre anumite specii care le 

au trezit interesul dar și discuții interactive pe tema protejării animalelor în general și a celor pe cale de 

dispariție în special. 

 Cunostintele despre animale și habitatele lor, au trezit copiilor empatie cu  natura și i-a ajutat să 

dezvolte un sentiment de responsabilitate proactivă față de aceasta. Grădina Zoologica București este o 

instituție activă și dinamică, ce se implică în mod constant în procesul de educație si  este destinația ideală 

de petrecerea timpului liber de calitate pentru persoane de diferite vârste;   

 

3. Program de practică elevi Danemarca 

În perioada 1-12 aprilie, Administrația Grădina Zoologică a organizat și susținut un program de 

practică a 6 (șase) elevi cu vârste între 16 și 22 de ani din Danemarca, în parteneriat cu Asociația de 

Dezvoltare a Europei prin Tineri  - ADEPT și International Intership SRL . 

Acest program a avut drept scop consolidarea cunoștințelor teoretice al elevilor și formarea 

abilităților, spre a fi aplicate în concordanță cu specializarea pentru care se instruiesc. 
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Programul a fost finanțat de către Uniunea Europeană, prin programul Erasmus+ și a avut  ca scop 

creșterea competitivității în vederea angajării unui grup de elevi, precum și cunoașterea unei alte culturi, 

îmbunătățirea comunicării verbale și non-verbale, nivelului lingvistic într-o altă limbă decât cea maternă 

și oferirea sprijinului către o companie deja funcțională. 
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4. Ziua Mondială a Pământului -22 aprilie 2029 

 

Tema Zilei Pământului 2019 este „Protejaţi-ne speciile” - „Protect Our Species” și a fost propusă  

pentru a  atrage atenţia asupra animalelor aflate pe cale de dispariţie.  

Ziua Pământului se sărbătoreşte pe 22 aprilie încă din 1970, datorită unei iniţiative care şi-a propus să 

aducă în discuţie protejarea mediului.  În prezent, 193 de ţări fac parte din reţeaua care marchează 

aniversarea planetei noastre.  Ziua Mondială a Pământului a fost instituită de ONU, în 2009, prin 

Rezoluţia 63/278. Acest demers ne amintește în fiecare an că, Pământul şi ecosistemele sale ne oferă 

condiţiile pentru întreţinerea vieţii, iar noi trebuie să ne unim forțele pentru a menține un echilibru firesc 

între acestea.   

Cu ocazia Zilei Mondiale a Pământului, în data de 22 aprilie 2019, Administrația Grădina 

Zoologică a organizat un amplu eveniment la care au fost invitați copiii de la International School Olga 

Gudynn. 

Activitățile au constat într-un tur de grădină unde, copiii au făcut cunoștință cu animalele de la Zoo 

și au aflat poveștile lor interesante precum și detalii despre anumite specii care le au trezit interesul și nu 

în ultimul rând cum putem noi oamenii să traim in armonie cu animalele și cu tot ceea ce ne înconjoară. 

Turul ghidat a continuat cu o lecție interactivă dedicată evenimentului unde, copiii au ințeles importanța 

protejării biodiversității și a păstrării echilibrului ecologic pe planeta noastră. 
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   Activitățile practice recreative au încheiat manifestarea dedicată Pământului, materializată  prin desene  

realizate de copii. 

 

 

Evenimentul cu tema „Protejaţi-ne speciile” face parte din proiectul „Educație Ecologică pentru 

Dezvoltare Durabilă”.  
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5. Ziua Mondială a Broaștelor Țestoase – 23 mai 2019 

Instituită în anul 2000, la iniţiativa unei organizaţii americane (American Tortoise Rescue), Ziua 

Mondială a Broaștelor Țestoase se aniversează în fiecare an, la data de 23 mai și reprezintă un prilej 

pentru a atrage atenţia asupra pericolelor care ameninţă această specie cu dispariția. 

Natura ne dăruiește în fiece clipă exemple, modele, alternative de a trăi, supravieţui, lupta, de a învinge. 

Depinde numai de noi să  le acordăm mai multă atenție,  să conştientizăm că,  din păcate, superficialitatea 

cu care tratăm uneori ceea ce ne înconjoară poate avea urmări nefaste asupra echilibrului ecologic și a 

biodiversității. 

Cu ocazia Zilei Mondiale a Broaștelor Țestoase, în data de 23 mai 2019, Administrația Grădina 

Zoologică a organizat un amplu eveniment, la care au participat 82 de  copii de la International School 

Olga Gudynn, reprezentanți AGZ și Antena Group, cu transmisiune în direct în cadrul emisiunii “Neața 

cu Răzvan și Dani”. 

Activitatea cu tema: “Salvați broscuțele țestoase” a constat într-un tur de grădină, timp în care 

copiii au făcut cunoștință cu simpaticele broscuțe și au aflat poveștile lor interesante precum și detalii 

despre speciile de broaște țestoase deținute de Grădina Zoologică București. Turul ghidat a continuat cu 

activități practice și recreative: desene, desene pe asfalt, activități de plantare flori.  
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Pentru implicarea lor în desfășurarea acestui eveniment, copiii au fost răsplătiți cu diplome de 

participare. 

Evenimentul cu tema “Salvați broscuțele țestoase” face parte din proiectul „Educație   

Ecologică pentru Dezvoltare Durabilă”.  

   

6. Ziua Biodiversității – 30 mai 2019 

 Activitate cu tema: “Susține biodiversitatea și câștigă un prieten” 

    Prin această activitate s-a urmărit promovarea activităților de educație, a metodelor de protecție a 

mediului înconjurător, de conservare a speciilor și nu în ultimul rând, crearea conexiunii dintre copii și 

animalele de la Zoo .  

  Împreună cu un grup de 30 de copii de la Grădininița nr. 94, sector 6, am sărbătorit Ziua 

Biodiversității printr-o serie de activități de educație și recreere și anume: tur de Grădină, timp în care 
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s-au dat numeroase informații despre speciile de animale din colecția grădinii și sesiune de întrebări și 

răspunsuri. 

Evenimentul cu tema “Susține biodiversitatea și câștigă un prieten”  face parte din proiectul 

„Educație Ecologică pentru Dezvoltare Durabilă”.  

Ne-am bucurat de vremea frumoasă, iar turul de grădină a fost un adevărat voiaj în jurul lumii 

însoțiți de povești cu și despre animale.  

 

În sesiunile de Q&A, copiii s-au întrecut în a pune întrebări despre animalele de la Zoo și 

poveștile lor fantastice, detalii despre anumite specii care le au trezit interesul.    

          

7. Ziua Internațională a copilului – 1 iunie 2019 

 

Ziua de 1 iunie întruchipează o călătorie imaginară în timp, pe tărâmul copilăriei, al vârstei 

inocenței absolute, al creativității și, de ce nu, al celei mai frumoase perioade din viață. Pentru prietenii 

Grădinii Zoologice, cei care în fiecare sezon, indiferent de vreme, ne aleg drept partener de educație, 

informare și relaxare, într-un mediu unic, am marcat festiv și anul acesta Ziua Copiilor și a celor cu 

sufletul mereu tânăr. 

Copii, părinți, bunici, veritabili iubitori ai biodiversității și toți cei care au ales să petreacă timp 

liber de calitate. Adică, aproximativ 6000 de adevărați prieteni ai ZOO. 

1 iunie este, cu certitudine, dedicată celor mici, dar nu este doar despre copilărie, ci mai ales despre 

capacitatea fiecăruia dintre noi de a se raporta la un reper important, pe care îl susține tânăra generație, 

acela de a continua și desăvârși valorile profund umane! 
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Porțile Grădinii Zoologice au fost deschise gratuit pentru copii cu vârste până la 14 ani, fapt care a 

generat un mare aflux de participanți la eveniment. 

Reprezentanții AGZ le-au stat în permanență la dispoziție, cu informații utile, ghidaj, curiozități despre 

animale. 
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 Și pentru că tot a fost vorba despre copilărie, tinerețe fără bătrânețe și bucurie de a trăi,  pentru 

toți cei care ne-au trecut pragul, am pus la dispoziție locuri de joacă și agrement, cu hamace 

multicolore, o binemeritată zonă de odihnă în periplul prin lumea animalelor sălbatice. 

         Încă o dată în plus, Grădina Zoologică s-a dovedit o destinație preferată în conștiința publicului, 

fiind în egală măsură informație, relaxare și socializare.  

 

 

 

Totodată, prin evenimente de acest gen, se atinge și un alt scop, acela de conștientizare a 

importanței protejării mediului și conservării biodivesității.  

Chiar dacă prognoza meteo nu s-a aliniat la calendar, primăvara se topește lent în vară și urmează, 

pentru cei mici, o veste minunată – VACANȚA! 

Nu sosește cu vreun tren, dar vine cu o propunere din partea Grădinii Zoologice: Lăsați copiii să vină 

la Zoo!  
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8. Ziua Mondială a Mediului – 5 iunie 2019 

            Grădina Zoologică București a organizat, cu această ocazie, evenimentul cu o temă în deplin 

acord cu natura zilei aniversate, “ Noi și natura, o echipă de succes! “. Alături de specialiștii Zoo, au 

participat 50 de elevi de la Școala Gimnazială nr.115, din sectorul 5. 

      Ziua de 5 iunie reprezintă, în conștiința publică, un reper esențial pentru a înțelege și a 

gestiona instrumentele de garantare a vieții pe pământ. Echilibrul ecosistemelor a fost serios afectat de 

felul în care omul, de-a lungul timpului a interacționat cu natura, resursele de energie, mediu. 

      A venit momentul să înțelegem și să răspundem, în mod inteligent, la semnalele de alarmă pe 

care natura ni le dă. Suntem datori față de generațiile viitoare cu o planetă curată și sănătoasă. Tocmai 

de aceea, Grădina Zoologică se implică activ în demersuri de conștientizare și educație ecologică, atât 

prin evenimente cu impact major în rândul tinerei generații, cât și cu materiale documentate cu 

statistici și date concrete. 

Pentru a răspunde apelului lansat de organizațiile internaționale, dar și pentru a se ralia la nevoia 

reală de acțiune pentru un mediu sănătos, AGZ, prin specialiștii săi, a gândit și materializat un 

eveniment dedicat zilei de 5 iunie. 

Grupul de elevi, împreună cu cadrele didactice au fost invitați la o călătorie prin lumea animaleor 

sălbatice, un tur interctiv de grădină, timp în care cei mici au fost implicați în discuții despre calitatea 

mediului în care trăim, felul în care reciclăm pentru a salva resursele planetei, fiind îndemnați să 

transmită mai departe, în comunitățile din care fac parte, informațiile primite.  

La sfârșitul parcursului, ne-am oprit la spațiul de odihnă din cadrul foișorului, elevii au fost 

împărțiți pe echipe, cu denumiri sugestice (echipa șerpilor, leii curajoși etc), stimulându-se spiritul de 

competitivitate și dorința de a învâța cât mai multe despre planetă, mediu, diferențele dintre stilul de 

viață urban și cel rural, felul în care fiecare individ și activitatea sa contează pentru comunitate. 

Concursurile au implicat în proporție de 100% echipele, iar ecoul a fost pozitiv. Elevii au fost 

recompensați cu diplome și materiale informative despre biodiversitate și mediu.  
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                                                                   ...să pornim, zic! 

 

 

 

Călătorie prin lumea animaleor sălbatice... 
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Soluții pe care cei mici le propun pentru protejarea mediului! 

 

 

 

Lucru în echipă... 
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suntem cei mai buni!!!  

 

 

 

...și am primit premii! 
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Prin astfel de evenimente, AGZ continuă tradiția susținerii unui dialog profesionist cu unitățile de 

învățământ atât din București, cât și din țară, încurajând tinerele generații la o atitudine responsabilă față 

de mediu și natură în general.  

Atmosfera relaxată, ambientul atractiv, unic și interesant al grădinii, dar și informațiile transmise 

adecvat pentru vârsta elevilor, au garantat succesul evenimentului. 

 

9. Ziua Mondială a Cămilei – 24 iunie 2019 

 

Cu ocazia Zilei Mondiale a Cămilei, Grădina Zoologică a organizat un eveniment educativ și 

recreativ, menit să sublinieze rolul și calitățile acestei specii de animale, ce se află la limita dintre 

sălbatic și domestic 

Grădina Zoologică a marcat acest eveniment printr-o lecție deschisă. Geta, Vera și Sultan s-au 

bucurat de vizita unui grup de copii talentați și plini de energie de la Olga Gudynn International School.  

Am făcut un tur de grădină, ne-am oprit la amplasamentele cămilelor și dromaderilor, le-am cântat 

„Happy birthday!”, apoi am poposit la foișor să desenăm și să povestim despre aceste specii înrudite de 

animale, hrană, areal de răspândire, curiozități.  

Cei mici au aflat, printre altele, că sărbătoritele acestei zile sunt mamifere erbivore rumegător de 

talie mare din Africa de Nord și Asia. Cămila dromader  este cea cu o cocoașă de grăsime și păr relativ 

scurt, iar cea cu două cocoașe și blana cu peri foarte lungi, mai ales în lunile friguroase de iarnă, este 

cămila bactrian. 
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Domesticite acum mai bine de 5000 de ani, cămilele au străbătut istoria alături de om, fiind 

folosită ca animal de povară, car de luptă sau sursă de hrană.  

Animați de poveștile interesante cu și despre cămile, cei mici și-au manifesta creativitatea prin 

desene cu această temă și au răspuns la întrebările legate de cunoștințele însușite în vizita la Zoo.  
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10. Animalul preferat de la Zoo – 26 iunie 2019 

Grădina Zoologică București a organizat un eveniment educațional și de relaxare, cu o temă mai 

amplă prin intermediul căreia sunt transmise tinerelor generații informații utile despre reguli de 

comportament față de colecția de animale și importanța unei instituții de profil, împreună cu 30 de elevi 

de la Olga Gudynn International School, alături de cadre didactice și specialiști Zoo. 

Impactul emoțional al întâlnirii în condiții de maximă siguranță dintre om și animalul sălbatic este 

foarte important pentru felul în care viitorul adult percepe universul animalelor sălbatice. 

Compotamentul într-o grădină zoologică este susținut de reguli simple, ce sunt coordonat de confortul 

atât al vizitatorului cât și al animalelor.  

Turul de grădină a fost însoțit de o scurtă trecere în revistă a regulilor ce trebuie respectate, de la noțiuni 

de bază legate de hrana diverselor specii și de diferențele dintre cea a omului și cea a animalelor. Cei 

mici au înțeles astfel de ce nu este bine să dea de mâncare animalelor. Zgomotul a fost un alt subiect, 

fiindu-le explicate de ce nu sunt agreate țipetele sau alte surse de discomfort fonic.  

 

 

Pelicanii...preferații mei! 
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Ginaaaa....trezește-te! 

 

La sfărșitul periplului, cei mici au ales câte o specie preferată, au răspuns la o sesiune de întrebări și 

și-au manifestat creativitatea desenând animalul favorit.  

Evenimentul desfășurat într-o atmosferă relaxantă, s-a bucurat de interesul celor mici, atât datorită 

temei alese, cât și a informațiilor primite.  

 

11. Reguli de comportament la ZOO – 3 iulie 2019 

 

Grădina Zoologică București a organizat un eveniment educațional și conștientizator, menit să 

aducă în prim plan reguli de comportament într-o grădină zoologică, dar și de creștere a intersului 

tinerelor generații față de biodiversitate. 

După un tur de grădină, timp în care participanții, un grup de copii de la Olga Gudynn 

International School, aflați în perioada școlii de vară, alături de un alt grup de tineri de la Școala 

Găinești-Suceava au beneficiat de informații legate de speciile de animale din colecție, au urmat jocurile 

interactive cu scopul instruirii tinerilor cu reguli de comportament în timpul unei vizite la Zoo Totodată s-

a discutat și despre habitatele naturale, intervenția omului și erori cu implicații în timp, metode de 

informare și conștietizare asupra problemelor biodiversității. 
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Grupurile de copii au răspuns la întrebări legate de aceste subiecte, apoi s-au relaxat cu povești și 

curiozități despre animale sălbatice. 

 

12.  Ziua Mondială a Șarpelui - 16 iulie 2019 

Grădina Zoologică a marcat acest eveniment printr-o lecție interactivă, ce a pus accent pe 

îmbogățirea cunoștințelor despre speciile de șerpi, habitat, comportamentul acestora, curiozități.  

Participanții, un grup de copii de la Direcția de Asistență Socială Pantelimon, și-au îmbogățit 

cunoștințele cu informații importante despre speciile de șerpi din Romania, constrictori sau veninoși și 

pericolul pe care îl reprezintă aceștia din urmă atunci când se simt amenințați. După un tur de grădină, în 

care cei mici au făcut cunoștință cu animale din toate colțurile lumii, a urmat o serie de întrebări și 

răspunsuri în care s-au aprofundat informațiile căpătate pe parcursul vizitei. Am poposit la foișor, unde 

copii s-au relaxat și și-au manifestat talentul artistic, desenând și colorând imagini cu sărbătoriții zilei. 

 

13. Noi și animalele - 17 iulie 2019 

 

Grădina Zooologică organizează în perioada vacanțelor școlare activități cu caracter informativ-

educativ și de recreere pentru copii, vizând sensibilizarea tinerelor generații față de biodiversitate. Prin 

interacțiunea directă, în acest caz vizita la grădină, fiecare individ stabilește o conexiune emoțională și 

cognitivă care duce la o atitudine responsabilă față de animale. Atmosfera relaxată, jocurile, cântecele și 

poveștile au câștigat interesul celor mici, manifestat atât prin întrebările adresate specialiștilor Zoo, cât și 

în atelierul de creație, prin desene pline de imaginație și culoare.  
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14. La pas prin ZOO - 19 iulie 2019 

Activitățile cu caracter informativ-educativ pentru preșcolari și școlari constau în tururi ghidate ale 

grădinii, cu informații despre fiecare specie de animale, demersuri interactive complexe, ce pun accent pe 

construirea unor canale de comunicare între copii de vârste diferite și specialiștii zoo, dar și creșterea 

interesului față de biodiversitate și rolul unei grădini zoologice.   

În cadrul acțiunii realizate împreună cu Ioanid Preschool, s-au abordat subiecte precum 

identificarea zonelor geografice de proveniență a animalelor, hrana, curiozități. Dat fiind vârsta 

participanților, informațiile legate de biodiversitate au fost însoțite de jocuri, cântece și alte activități 

relaxante, ce au garantat succesul acțiunii. 
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15.  Prietenii mei de la ZOO -24 iulie 2019 

 Împreună cu un grup de 35 de copii de la Grădininița Kinder Star, sector 4, am desfășurat acțiunea 

cu tema “Prietenii mei de la Zoo”printr-o serie de activități de educație și recreere și anume: tur de 

Grădină, timp în care s-au dat numeroase informații despre speciile de animale din colecția grădinii și 

sesiune de întrebări și răspunsuri. 

Evenimentul cu tema “Prietenii mei de la Zoo” face parte din proiectul „Educație Ecologică 

pentru Dezvoltare Durabilă”.  

. 
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           Pe durata desfășurării acțiunii, copiii s-au întrecut în a pune întrebări despre animalele de la Zoo 

și poveștile lor fantastice, detalii despre anumite specii care le au trezit interesul.    

 

16. Grădina Zoologică, un colț de sălbăticie!- 24 iulie 2019 

 

Împreună cu un grup de 15 preșcolari de la OGIS s-a efectuat un tur de grădină relaxant și 

distractiv, cu informații despre colecția de animale a grădinii și o sesiune de întrebări și răspunsuri. Cei 

mici s-au implicat cu plăcere în demersul educativ, realizat prin intermediul unor jocuri atractive. 

 

.   

 

Acțiunea cu tema “Grădina Zoologică-Un colț de sălbăticie”  face parte din proiectul „Educație 

Ecologică pentru Dezvoltare Durabilă”. Prin acțiunile de conștientizare, Grădina Zoologică atinge un 

deziderat important, acela de a construi o platformă solidă de comunicare și fidelizare a unui public stabil, 

responsabil față de mediu și biodiversitate.  
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17. Povești din lumea animalelor – 25 iulie 2019 

 

 Prin intermediul acțiunilor de educație non-formală, Grădina Zoologică construiește un interes 

susținut pentru problemele biodiversității și mediului. 

Grupului de preșcolari de la Olga Gudynn International School i s-a pregătit o lecție interactivă ce 

a suscitat interesul pentru animale, cu referire la literatură și filme pentru copii. 

Dacă în școală se bun bazele culturii fiecărui individ, prin intermediul programelor educaționale 

ale AGZ, se formează un interes susținut pentru animale și mediu înconjurător, dar și o atitudine 

responsabilă, de la cea mai fragedă vârstă.  

 

 

 

 

18. Lansare program ZOO PLUS (ZOO+) – 30 iulie 2019 

 

În cadrul proiectului educaţional “Educație ecologică pentru dezvoltare durabilă”, Grădina 

Zoologică București dezvoltă programul Zoo Plus(Zoo+), acțiuni și evenimente bazate pe educație non 

formală, ce se adresează mai multor categorii de vârstă. 

Educația non-formală înseamnă acel tip de  educație extra-școlară care cuprinde toate procesele și 

practicile adresate unui grup social eterogen. Structură sa completează educația formală, din sistemul de 

învățământ și încurajează formarea de aptitudini, competențe, abilități și atitudini conștientizatoare. 
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Zoo Plus își propune o gamă largă de activități din domeniul biodivesității, în special extinderea 

educației formale a tinerei generații menită să identifice soluții practice, de construire a comportamentului 

ecologic, prin metode creative, care să poată convinge participanții să treacă de la nivelul declarativ de 

simplu iubitor al naturii, la cel activ, de păstrător și apărător al mediului. 

Prin acest program, se urmărește crearea de atitudini și abilități necesare pentru înțelegerea 

interrelației între oameni, animale și mediul înconjurător.  

            Zoo Plus se desfășoară pe tot parcursului anului(școlar și extrașcolar) și conține: 

lecţii interactive, activităţi practice, concursuri de cultură generală despre animale și mediul lor de viață, 

concursuri sportive, ateliere de creație, pictură, jocuri de rol, plantare flori, desene pe asfalt, organizarea 

de acţiuni, cu ocazia unor evenimente din calendarul ecologic și zoologic și multe altele.  

OGIS susține, pe perioada vacanței de vară, programul Summer School, iar proiectul Zoo Plus este 

platforma ideală de susținere a acestei activități. Împreună am făcut un tur de grădină, timp în care 

explicațiile oferite de specialiștii Zoo au fost însoțite și de mai multe serii de Q&A, apoi ne-am oprit la 

zona de hamace pentru ora de lectură și interviuri imaginare cu cei mici despre lumea animalelor. 

Testele și jocurile au urmat și în parte a doua a acțiunii, când am poposit la carnivorele mari   

(tigri, lei și urs). Poveștile ce au în centrul narațiunii personaje din lumea animalelor, au suscitat interesul 

participanților.  

 

 

Ultima oprire a fost la foișor, unde ne-am relaxat prin jocuri și cântece, dar și o foarte atractivă 

serie de curiozități și ghicitori cu și despre animale. 
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Datorită bogăției de subiecte propuse prin programul Zoo Plus, dar și a interesului manifestat de 

cei mici, fiecare acțiune este unică, fiind un succes garantat. 

 

19.  Ziua Internațională a Grădinilor Zoologice – 8 august 2019 

Anul acesta, pentru a marca festiv Ziua Internațională a Grădinilor Zoologice și Parcurilor, în 

cadrul programului Zoo Plus(Zoo+), parte integrantă a proiectului educaţional “Educație ecologică 

pentru dezvoltare durabilă”, am adus în prim plan importanța Grădinii Zoologice în procesul de însușire 

a informațiilor necesare unui stil de viață modern, actual, echilibrul raportului dintre om și mediu, dar și 

latura psihologică și emoțională a activității unei instituții ce pune la dispoziția publicului, pe tot parcursul 

anului, șansa relaxării într-un mediu inedit. 

Pe parcursul evenimentului „ZooAventura” deopotrivă adulți și copii au depășit barierele de vârstă 

și au inversat rolurile. 

Au învățat unii de la alții, au lăsat imaginația să  anime inspirația, pornind într-o călătorie 

fantastică prin paradisul natural al Grădinii Zoologice 

Alături de cei mici, ne-am transformăm în personaje și eroi de basm sau exploratori, am pictat, 

desenat sau ne-am adus aminte cu emoție de jocurile copilăriei, am participat la o mulțime de concursuri 

și ne-am ales campionii. 
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Împreună cu copii de vârste diferite, ne-am jucat inteligent, într-un mediu prietenos, 
destins, în aer liber. 
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 Am alternat diferite metode de transmitere a cunoștințelor vitale pentru a construi o atitudine 

pozitivă față de biodiversitate, am susținut punți de comunicare, am alimentat curiozitatea și dorința de 

exprimare a celor mici, competitivitatea și creativitatea artistică.  

 

 

Clubul de lectură! 

  

 Învățarea despre animale și habitatele lor, trezește empatie cu lumea naturală și îi ajută pe copii 

să promoveze o atitudine de responsabilitate proactivă. 

Alături de cei mici, ne-am transformăm în personaje și eroi de basm sau exploratori, am pictat, desenat 

sau ne-am adus aminte cu emoție de jocurile copilăriei, am participat la o mulțime de concursuri și ne-am 

ales campionii. 
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20.  Săptămâna Europeană a Mobilității -23 septembrie 2019 

 

Parte integrantă a proiectului educational “Educație ecologică pentru dezvoltare durabilă” și a 

programului Zoo Plus(Zoo+), acțiunea cu tema ”Bicicleta, prietena orașului curat!”, urmărește 

transmiterea către tânărat generație a mesajului conștientizator al Săptămânii europene a mobilității.  

Administrația Grădina Zoologică împreună cu un grup de 55 de copii de la OGIS au susținut prin 

argumente variate și convingătoare folosirea bicicletei ca mijloc de transport alternativ nonpoluant. 

Săptămâna europeană a mobilităţii  este cel mai mare eveniment  dedicat deplasărilor urbane sustenabile 

şi are ca scop reducerea efectelor negative pe care tendinţele actuale din transportul urban le au asupra 

sănătăţii cetăţenilor. 
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Prin încurajarea folosirii acestei alternative de transport urban, se urmărește înscrierea 

Bucureştiului în rândul marilor capitale europene, ce susțin un stil de viață sănătos și modern. 

 

 

Lecția interactivă a deschis seria de discuții pe tema dedicată acțiunii. Cei mici s-au implicat activ 

în schimbul de idei și informații și au dat dovadă de multă maturitate în găsirea soluțiilor pentru 

decongestionarea traficului urban. 

 

 



    
   

 
 

Pag 49 / 69 
 
 

 

                                                   Transport alternativ nonpoluant!                                                                  

 

21.  Grădina Zoologică, un colț de sălbăticie – 25 septembrie 2019 

        25 septembrie Acțiunea ”Grădina Zoologică, un colț de sălbăticie”, în cadrul proiectului 

educational “Educație ecologică pentru dezvoltare durabilă” și a programului Zoo Plus(Zoo+). 

Tema aleasă urmărește atingerea unui deziderat major al activității Grădinii Zoologice, acela de a se 

constitui în conștiința publică drept un vector major de educație și conștientizare asupra problemelor 

actuale ale biodiversității.  

Desfășurată într-un mediu relaxat, prin intermediul atât al unei lecții deschise cât și prin jocuri și 

mini-chestionare amuzante, activitatea a avut loc într-un ritm dinamic, interactiv. Totodată fiecare grup 

și-a ales un animal preferat, despre care se va discuta în următoarele întâlniri de la Zoo.  
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22. Mamifere autohtone versus mamifere exotice – 3 octombrie 2019 

Administrația Grădina Zoologică împreună cu un grup de 30 de copii de la OGIS au susținut o 

veritabilă lecție deschisă, cu subiecte variate. Șansa de a întâlni și de a analiza mamifere din toate 

colțurile lumii, în cadrul Grădinii Zoologice, este unică și îmbogățește cunoștințele însușite.  
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Elevii s-au implicat activ în schimbul de idei și informații, au dezvoltat tema acțiunii prin trimiteri 

la campaniile internaționale de salvare a speciilor aflate în pericol și au găsit soluții față de problema atât 

de actuală a pierderii habitatului mamiferelor sălbatice autohtone. 

 

23. MOȘ NICOLAE LA ZOO - 7 decembrie 2019 

Evenimentul ”Moș Nicolae la Zoo” a marcat festiv sosirea iernii și a perioadei de sărbători 

invernale și totodată  se înscrie în strategia de comunicare a misiunii Grădinii Zoologice București, 

aducând în prim plan dialogul pro-activ între generații și de fidelizare a publicului. Totodată, ne dorim 

prin acțiuni de acest gen, să câștigăm și un public nou, căruia să îi transmitem coerent și profesionist, 

scopul și misiunea instituției noastre.  

la eveniment au participat 150 de copii, veseli și plini de energie, care au urmărit pagina noastră de FB și 

au vizitat Grădina Zoologică, părinți, cadre didactice, împreună cu specialiști AGZ. 

 

 

 

Pentru cei mici, acțiunea a reprezentat un motiv de bucurie, Grădina Zoologică este acel loc 

magic, în care se joacă și relaxează, în timp ce învață noțiuni noi și interesante despre minunata lume a 

animalelor sălbatice. 
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Practic, toți cei care ne-au vizitat au spus povești, ne-au cântat, spiridușii, ajutoare de nădejde ai 

Moșului, au răspuns la întrebările copiiilor curioși să afle noutăți despre animalele preferate.  

 

 

 

Talentați și plini de energie creativă, cei mici au fost răsplătiți cu surprize dulci și jucării colorate, 

inspirate de lumea biodiversității.  
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PROGRAME UNIVERSITARE 

 

Administrația Grădina Zoologică a continuat și în anul 2019  programele universitare pentru 

studenții anului VI Master din cadrul Facultății de Medicină Veterinară din București la disciplina 

“Managementul bolilor animalelor din grădinile zoologice și rezervațiile naturale”. Cursul și 

Lucrările practice se predau în cadrul A.G.Z., în parteneriat cu Universitatea de Științe Agronomice 

și Medicină Veterinară București. 

În cadrul programelor desfășurate, A.G.Z. s-a implicat, prin personalul angajat, în 

supravegherea și coordonarea studențiilor Facultății de Medicină Veterinară din cadrul Universității 

de Știinte Agricole și Medicină Veterinară București, pe perioada efectuării stagiilor de practică în 

vederea elaborării lucrărilor de  licența. 

Printre programele educative-universitare, desfășurate în cursul anului 2019 identificăm 

următoarele: 

Colaborarea cu Facultatea de Medicină Veterinară, București pentru disciplinele: 

- „Urgențe in medicina animalelor sălbatice, exotice, din rezervații și grădini zoologice” 

- ”Patologia animalelor din grădini zoologice și rezervații naturale” 

- „Bunăstarea și protecția animalelor” 

 

IV. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA ADMINISTRAȚIEI GRĂDINA ZOOLOGICĂ 

BUCURESTI 

 

În vederea eficientizării activității în anul 2019 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.  
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În anul 2019,  Administrația Grădina Zoologică a acordat o atenție deosebită formării și perfecționării 

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

umane, contabilitatea și patrimoniul instituțiilor publice , salarizare, sistem de control intern managerial, 

auditor în sectorul public, responsabil de mediu,  participare la Conferința Europeană privind Grădinile 

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 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. 

 

În anul 2019 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; 

b) implicarea tuturor nivelurilor de conducere în toate activitățile/operațiunile; 
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c) asigurarea că obiectivele și misiunea Administrației Grădina Zoologică vor fi atinse; 

d) implementarea standardelor de control intern managerial. 

 

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 2019, s-a desfășurat 

auditul de supraveghere, realizat de către All Cert Systems, conform obligațiilor asumate prin sistemul de 

management integrat (ISO 9001 și ISO 14001). 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 56 / 69 
 
 

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. GRADUL DE ÎNDEPLINIRE A OBIECTIVELOR STABILITE PENTRU ANUL 2019  

 

Având în vedere obiectivele stabilite pentru anul 2019, 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.  

 

MONITORIZAREA PERFORMANȚELOR 

LA NIVELUL ADMINISTRAȚIEI GRĂDINA ZOOLOGICĂ 

– 2019 – 

 

Acțiune specifică obiectiv Indicator de performanță 
Raportare indicator de 

performanță 

Asigurarea unui management 

eficient la nivel de instituție 

Nr. cereri rezolvate x 100 / Nr. cereri 

înregistrate 
485/485 (100%) 

Creșterea gradului de satisfacere a 

nevoilor cetățeanului față de 

serviciile prestate 

Nr. petiții, reclamații și cereri de intervenție 

rezolvate x 100 / 

Nr. petiții, reclamații și cereri de intervenție 

înregistrate 

18/18 (100%) 

Respectarea normelor de disciplină 

și a normelor etice în îndeplinirea 

atribuțiilor și implementarea 

acestora la nivelul instituției 

Nr. instructaje realizate 

x 100 / 

Nr. instructaje planificate 

8 / 8 (100%) 

Promovarea imaginii Grădinii 

Zoologice prin organizarea de 

evenimente specifice și 

reprezentative 

Nr. evenimente organizate x 100 / 

Nr. evenimente planificate 
24 / 24 (100%) 

Organizarea instituției 

corespunzător necesităților 

identificate și în conformitate cu 

legislația nou apărută 

Nr. documente de organizare transmise 

x 100 / 

Nr. total de documente de organizare 

obligatoriu a fi supuse aprobării 

0/0 

Realizarea unor amplasamente 

multifuncționale pentru expunerea 

unor specii de animale, 

modernizarea / întreținerea în 

Nr. acțiuni de modernizare, întreținere 

realizate x 100 / 

Nr. total de acțiuni planificate 

92 / 30 (306.6%) 
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Acțiune specifică obiectiv Indicator de performanță 
Raportare indicator de 

performanță 

parametri funcționali a bazei 

materiale a instituției 

Intensificarea colaborării cu 

organisme naționale și 

internaționale în vederea 

eficientizării activității instituției 

Nr. vizite de lucru, proiecte de colaborare 

realizate x 100 / 

Nr. vizite de lucru, proiecte de colaborare 

stabilite 

1/5 (20%) 

Utilizarea eficientă a fondurilor 

bugetare alocate, prin organizarea 

unor proceduri de achiziție publică 

cu faza finală de licitație electronică, 

în vederea obținerii de prețuri cât 

mai scăzute din partea operatorilor 

economici 

Nr. proceduri realizate x 100 / Nr. proceduri 

planificate 
7/5 (140%) 

Îndeplinirea cu operativitate și 

promptitudine a actelor normative 

emise de Primarul General / 

adoptate de CGMB, cu privire la 

activitatea instituției 

Nr. acte normative implementate x 100 / 

Nr. total acte normative emise/adoptate 
6/6 (100%) 

BIROUL VETERINAR, MONITORIZARE, PREVENȚIE ȘI TRATAMENTE 

Aplicarea planului de tratamente 

profilactic 

Nr. tratamente profilactice planificate / Nr. 

tratamente profilactice realizate 

700/1299 

Aplicarea planului de măsuri privind 

deratizarea, dezinfecția și 

dezinsecția (DDD) 

Nr. acțiuni DDD planificate / Nr. acțiuni 

DDD realizate 

1164/1790 

Aplicarea planului de măsuri 

sanitar-veterinare și de biosecuritate 

Nr. alerte risc epidemiologic / Nr. planuri-

acțiuni sanitar-veterinare și de biosecuritate 

aplicate 

1/1 

Desfășurarea de acțiuni și 

evenimente tematice care au ca 

principal rol promovarea imaginii 

Nr. evenimente planificate / Nr. evenimente 

desfășurate 

24/24 
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Acțiune specifică obiectiv Indicator de performanță 
Raportare indicator de 

performanță 

Grădinii Zoologice 

Asigurarea unei informări relevante 

cu principal scop conștientizarea 

vizitatorilor asupra importanței 

protejării și conservării vieții 

sălbatice, de a ajuta la protejarea 

speciilor existente 

Nr. acțiuni de informare planificate / Nr. 

acțiuni de informare realizate 

24/24 

BIROUL RESURSE UMANE, FORMARE PROFESIONALĂ, COMUNICARE ȘI RELAȚII 

PUBLICE 

Dosare personale ale salariaților Nr. salariați / Nr. dosare complet și corect 

întocmite 

80/80 

Documentație complet și corect 

întocmită adresată directorului 

instituției 

Nr. documente înaintate / Nr. documente 

respinse sau returnate pentru refacere 

Aprox. 500 înaintate /               

0 respinse 

Documentație, complet și corect 

întocmită adresată entităților 

competente 

Nr. documente înaintate / Nr. documente 

respinse sau returnate pentru refacere 

Aprox. 100 înaintate /               

0 respinse 

Participarea personalului la 

programele de perfecționare 

Nr. salariați planificați / Nr. salariați care au 

participat la programe 

50/10 

Aplicarea cadrului legal și stabilit la 

nivelul instituției pentru evaluarea 

personalului 

Nr. salariați / Nr. de evaluări realizate în 

cursul anului 

80/80 

Desfășurarea de acțiuni și 

evenimente tematice care au ca 

principal rol promovarea imaginii 

Grădinii Zoologice 

Nr. evenimente planificate / Nr. evenimente 

desfășurate 

24/24 

Asigurarea unei informări relevante 

cu principal scop conștientizarea 

Nr. acțiuni de informare planificate / Nr. 24/24 
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Acțiune specifică obiectiv Indicator de performanță 
Raportare indicator de 

performanță 

vizitatorilor asupra importanței 

protejării și conservării vieții 

sălbatice, de a ajuta la protejarea 

speciilor existente 

acțiuni de informare realizate 

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE, BUGET 

Înregistrarea în contabilitate a 

operațiunilor patrimoniale 

Nr. documente înregistrate / Nr. documente 

eronat sau incomplet întocmite 

13335/0 

Întocmirea situațiilor financiare 

lunare, trimestriale și anuale 

Nr. documente înregistrate / Nr. de anexe 

respinse sau returnate pentru refacere 

141/0 

Întocmirea și evidența ALOP 

(angajarea, lichidarea, ordonanțarea 

și plata cheltuielilor) 

Nr. documente înregistrate / Nr. documente 

eronat sau incomplet întocmite 

5800/0 

Organizarea și exercitarea CFPP 

(controlul financiar preventiv 

propriu) 

Nr. operațiuni înregistrate / Nr. documente 

eronat sau incomplet întocmite 

10914/0 

Organizarea și exercitarea 

inventarierii patrimoniului 

Nr. documente înregistrate / Nr. documente 

eronat sau incomplet întocmite 

95/0 

SERVICIUL LOGISTICĂ-ADMINISTRATIV 

Identificarea necesităților care pot fi 

previzionate cu respectarea 

procedurilor proprii ale instituției și 

prin raportare la prevederile legale 

Nr. necesități identificate / 

Nr. documente-referate întocmite cu 

respectarea termenului stabilit 

101 / 239 

Transmiterea comenzilor aferente 

contractelor de furnizare specifice 

obiectului de activitate 

Nr. comenzi planificate / 

Nr. comenzi transmise 

587 / 590 

Intervenții necesare pentru 

asigurarea conformității 

Nr. intervenții planificate / 30 / 92 
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Acțiune specifică obiectiv Indicator de performanță 
Raportare indicator de 

performanță 

ampasamentelor animalelor Nr. intervenții executate 

BIROUL INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE 

Întocmirea Programului Anual al 

Achizițiilor Publice 

Cuprinderea în Programul Anual al 

Achizițiilor Publice a necesităților 

identificate în cadrul referatelor de 

necesitate întocmite 

100% 

Toate procesele de 

achiziție au fost cuprinse 

în cadrul PAAP – PAAP 

actualizat, modificat și 

final 2019 

Inițierea proceselor de achiziție – 

procedurilor de atribuire cu 

respectarea planificării realizate prin 

Programul Anual al Achizițiilor 

Publice 

Proceduri de atribuire inițiate cu respectarea 

planificării realizate / 

Proceduri de atribuire inițiate care au 

prezentat întârzieri semnificative în raport 

de planificarea stabilită 

7 proceduri de atribuire 

inițiate cu respectarea 

planificării / 0 proceduri 

de atribuire ce au 

prezentat întârziei în 

raport de planificarea 

stabilită 

Asigurarea respectării prevederilor 

legale privind utilizarea mijloacelor 

electronice constând în platforma 

SEAP 

Achiziții efectuate prin intermediul SEAP / 

Total cheltuieli ce intră sub incidența 

prevederilor Legii nr. 98/2016 

386 procese de achiziție 

prin intermediul 

SEAP/412 total procese 

de achiziție 

94% procent de utilizare 

mijloace electronice 

 

VI. ASPECTE FINALE  

Obiectivele majore ale Administrației Grădina Zoologică, ce au stat la baza activității desfășurate, 

au fost reprezentate de: 

-  asigurarea celor mai bune condiții pentru animalele din cadrul Colecției 

- desfășurarea acțiunilor specifice pentru diversificarea colecției de animale 

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

animalelor. 
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O prioritate, pentru Administrația Grădina Zoologică a fost asigurarea în permanență a condițiilor 

de siguranță a vizitatorilor, dar și a personalului angajat, prin punerea în aplicare a activităților specifice 

de securitate și sănătate în muncă.  

Educaţia, ca şi componentă fundamentală a responsabilităţilor sociale şi de mediu ale 

administraţiei publice, impusă prin legislaţia specifică, este o direcţie prioritară a strategiei de dezvolatre 

durabilă a oraşului şi promovează conceptul de implicare activă, individuală şi colectivă. De aceea, 

aceasta poate fi cheia schimbării de atitudine a cetăţenilor comunităţii, în general şi privind aspectele de 

conservare a speciilor de animale, în particular. 

Educaţia 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 părinţilor. 

            Strategia de comunicare a  Administrației Grădina Zoologică, bazată pe campanii de conservare a 

urmărit obținerea unui feed-back pozitiv, sensibilizarea cu privire la teme precum dispariția unor specii de 

animale și a habitatelor naturale,  schimbările climatice, braconajul și comerțul ilegal cu fauna sălbatică - 

probleme de o deosebită importanță care amenință atât generația actuală cât și generațiile viitoare. 

 

 

DIRECTOR, 

Dr. Ancuţa Elena OPREA 
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Anexa 1 – Lista animalelor din cadrul Colecției  

 

Nr. 

crt. 
Denumire comuna Denumire stiintifica 

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 Barza Ciconia ciconia 

9 Broasca ţestoasă de apă Emys orbiculares 

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 domestica Caprae aegagrus hircus 

16 Călifari albi (argintii) Tadorna tadorna 

17 Călifar Australian Tadorna tadornoides 

18 Călifar roşu Tadorna ferruginea 

19 Cămila bactrian Camelus bactrianus 

20 Cămila dromader Camelus dromedarius 

21 Caprioara Capreolus capreolus 

22 Câine de preerie Cynomys ludovicianus 

23 Cerb lopatar Dama dama 

24 Cercopitec etiopian Chlorocebus aethiops 

25 Coati Nasua nasua 
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26 Condor Vultur gryphus 

27 Coral buton Acanthophyllia deshayesiana 

28 Corali sp.   Clavularia sp. 

29 Corali sp.   Discosoma sp.  

30 Corali sp. Sarcophyton sp. 

31 Corali sp. Sinularia sp. 

32 Crabi de uscat Gecarcinus ruricola 

33 Crocodilul de Nil Crocodylus nyloticus 

34 Dragonul barbos Pogona vitticeps 

35 Fazan tenebros Phasianus colchicus colchicus 

36 Fazan argintiu Gennaeus nycthemerus 

37 Fazan auriu Chrysolophus pictus 

38 Fazan comun Phasianus colchicus 

39 Fazan de hymalaia Laphorus impeyanus 

40 Fazan diamant Chrysolophus armhenstiae 

41 Fazan regal Syrmaticus reevesii 

42 Fazan tragopan Tragopan temmineckei 

43 Fenec Vulpes zerda 

44 Flamingo Phoenicopterus ruber 

45 Gâsca de Anzi Chloephaga melanoptera 

46 Gâsca Barnacle Branta leucopsis 

47 Gâsca Barren Cereopsis novaehollandiae 

48 Gâsca cu cap cenuşiu Chloephaga poliocephala 

49 Gâsca cu cap roşiatic Chloephaga rubidiceps 

50 Gâsca cu gât roşu Branta ruficollis 

51 Gâsca hawaiană Branta sandvicensis 

52 Gâsca imperială Anser canagicus 

53 Gâsca lebădă Anser cygnoides 

54 Gâsca Magellan Chloephaga picta 

55 Găinusa de balta Gallinula clorophus 

56 Gâsca de Nil Alopochen aegyptiaens 



    
   

 
 

Pag 65 / 69 
 
 

57 Gâsca de Canada Branta canadensis 

58 Gâsca Ross Anser rossi 

59 Gâsca de zăpadă Chen caerulescens 

60 Gecko de zi Phelsuma standingi 

61 Gecko leopard Eublepharis macularius 

62 Geneta comună Genetta genetta 

63 Iguana Iguana iguana 

64 Jaguar Panthera onca 

65 Kinkajou Potos flavus 

66 Kookaburra Dacelo novaeguineae 

67 Lama Lama glama  

68 Lebada alba Cygnus olor 

69 Lebada neagra Cygnus atratus 

70 Lemur cu coada vargata Lemur catta 

71 Lemur roşu Varecia  rubra 

72 Leopard de zăpadă Uncia uncia 

73 Leu Panthera leo 

74 Lup Canis lupus tundrorum 

75 Macac de jawa Maccaca fascicularis 

76 Mangusta dungată Mungos mungo 

77 Mara de Patagonia Dolichotis patagonum 

78 Marmoseta cu urechi de bumbac Callithrix jacchus 

79 Marmoseta Geoffroy Callithrix geoffroyi 

80 Melci de acvariu   

81 Miriapode Narceus sp. 

82 Muflon Ovis musimon 

83 Oaia cu coamă Amotragus lervia 

84 Papagal agapornis Agapornis roseicollis 

85 Papagal marele alexander Psittacula eupatria 

86 Papagal ara cu piept galben Ara ararauna 

87 Papagal ara cu aripi verzi Ara chloroptera 
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88 Papagal cacatua Cacatua sulfurea 

89 Papagal Perus călugăr Myopsitta monachus 

90 Papagal cântător Psephotus haematonotus 

91 Papagal eclectus Eclectus roratus 

92 Papagal jako Psittacus erithacus 

93 Papagal Lori Trichoglossus haematonotus 

94 Papagal micul alexander Psittacula krameri 

95 Papagal Patagonian Cyanoliseus patagonus 

96 Papagal rozela rosu Platycercus eximius 

97 Papagal Prinţesa de Wales Polytelis alexandrae 

98 Paguri Pagurus sp. 

99 Paun Pavo cristatus 

100 Pavian Papio hamandrias 

101 Pelican comun Pelecanus onocrotalus 

102 Pelican cret Pelicanus crispus 

103 Pestele “Arcas” Toxotes jaculatrix 

104 Peşte Arowana Osteoglossum bicirrhosum 

105 Peste “Ancistrus” Ancistrus spp. 

106 Peşte Bicolor Pictichromis paccagnellae 

107 Peşte cardinal Pterapogon kauderni 

108 Peşte Chitala Chitala chitala 

109 Peste clovn Amphitrion occellaris   

110 Peşte Clovn – grindel  Botia macracantha 

111 Peşte Ţipar dragon Polypterus senegalus 

112 Peşte Domnişoara Chromis chromis 

113 Peste “Domnişoara albastră” Chrysiptera parasema 

114 Pesti exotici Characidae sp. 

115 Peşte Fantoma neagra Apteronotus albifrons 

116 Peşte Faţă de vulpe Siganus vulpinus 

117 Peşte hoplo Hoplosternum toracathum 

118 Peşte  Mandarin  Synchiropus  splendidus 
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119 Peste “Neon rosu” Paracheirodon axelrodi 

120 Peşte Orhidee Pseudochromis fridmani 

121 Peşte Papagal Thalassoma lutescens 

122 Peşte potcovit Polipterus endlicheri 

123 Peşte Purpuriu  Pseudochromis sp. 

124 Peşte Pleco Hypostomus plecostomus 

125 Peşte sanitar leopard Pterygoplichthys gibiceps 

126 Peste “Regal tang” Paracanthurus hepatus 

127 Peşte Roşu   Puntius conchonius 

128 Peşte Rubin negru   Pethia nigrofasciata 

129 Peşte Silver dollar Metynnis argenteus 

130 Peşte Silver shark Balantiochellus melanopterus 

131 Peşte Somn de Congo Synodontis nigriventris 

132 Peste “Sterba” Corydoras sterbai 

133 Peşte Sumatran Puntius tetrazona 

134 Peşte chirurg galben Zebrasoma  flavescens 

135 Peşte Tetra negru   Gymnocorymbus ternetzi 

136 Peşte Trilespot wrasse  Halichoere trispilus 

137 Peşte “verde-albăstrui”  Chromis viridis 

138 Pirana Serasalmus natteri 

139 Pisica de apa dulce Potamotrygon leopoldii 

140 Pisica sălbatică Felis silvestris 

141 Piton Indian albino Pithon molurus 

142 Ponei  Equus caballus shetland 

143 Porc spinos Hystrix cristata 

144 Râs Felix lynx 

145 Raţa bahama  Anas bahamensis 

146 Raţa Baikal Anas formosa 

147 Rate caroline  Aix sponsa 

148 Raţa cu aripi verzi  Anas sp. 

149 Raţa cu cioc roşu  Netta peposaca 
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150 Raţa cu cioc lat  Anas clypeata 

151 Rate decor Anas platyrincos 

152 Raţa fluierătoare  Anas penelope 

153 Raţa hawaiana  Anas wyvilliana 

154 Raţa de Islanda  Bucephala islandica 

155 Rate mandarine Aix galericulata 

156 Raţa Micul Atlantis  Callonetta leucophrys 

157 Raţa pieptene  Sarkidiornis melanotos 

158 Raţa Puna Anas puna 

159 Raţa seceră  Anas falcata 

160 Raton  Procion lotor 

161 Sconcs  Mephitis mephitis 

162 Scorpion imperial Pandinus imperator 

163 Serval  Leptailurus serval 

164 Sugar glider Petaurus breviceps 

165 Suricata  Suricata suricatta 

166 Sarpe  boa Boa constrictor 

167 Şarpe anaconda galbenǎ Eunectes notaeus 

168 Strut african Struthio camelus 

169 Strut emu Dromiceius novaehollandie 

170 Strut nandu Rhea americana 

171 Soparla cu coada spinoasa Uromastix occelata 

172 Soparla de Cuvieri Oplurus cuvieri 

173 Soparla gulerata   Chlamydosaurus kingii 

174 Sopârla de Madagascar Zonosaurus maximus 

175 Ţestoasa Bănăţeană Testudo hermanni 

176 Testoasa cu labe roşii Geochelone carbonaria 

177 Testoasa leopard Geochelone pardalis 

178 Ţestoasa gigant Pelochelys cantorii 

179 Testoasa pocnitoare Chelydra serpentina serpentina 

180 Tamarin cu creastă albă  Saguinus oedipus 
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181 Tarantula “Albastru de cobalt” Haplopelma lividum 

182 Tarantula cu păr ondulat Brachypelma albopilosum 

183 Tegu argentinian  Salvator merinae 

184 Tigru indian Panthera tigris tigris 

185 Tigru siberian Panthera tigris altaica 

186 Tucan trompetist  Bycanistes bucinator 

187 Tucaneţi   Lybius  dubius    

188 Turaco  Tauraco livingstonii 

189 Turaco violet Musophaga violacea 

190 Turturele razatoare Streptopelia risoria 

191 Ţiparul Zig Zag cu Coada Galbena Mastacembelus spp. 

192 Uliul porumbar Accipiter gentilis 

193 Uliul sorecar Buteo buteo 

194 Urs brun Ursus arctos 

195 Vanturel  Falco tinunculus 

196 Varan cu coadă albastră  Varanus doreanus 

197 Varan de savana Varanus exanthematicus 

198 Veverita cenusie Sciurus carolinensis 

199 Veverita Rosie Americana Tamiasciurus hudsonicus 

200 Vidra orientală cu gheare scurte Aonix cinerea 

201 Vultur American Haliaeetus leucocephalus 

202 Vulture sur Gyps fulvus 

203 Zebra damara Equus burchellii antiquorum 

204 Zebu Bos primigenius 

 


