CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE
Str. RevoluŃiei nr. 1-3, Târgovişte
ANUNłĂ
ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE
DIRECTOR al DirecŃiei Grădina Zoologică Târgovişte
CONDIłII GENERALE: potrivit prevederilor art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator
functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice din
23.03.2011, aprobat prin HG nr. 286/2011, modificată şi completată
CONDIłII SPECIFICE:
- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenŃă sau echivalent – profil,
conform HG nr. 493/2013, astfel:
a) Ingineria resurselor vegetale si animale - Agronomie, horticultura, silvicultura, inginerie
forestiera, Zootehnie, sau
b) Stiinte biologice si biomedicale - Medicină veterinară
- minimum 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei
- cunoaşterea unei limbi străine de largă circulaŃie – nivel mediu
- cunoştinŃe de operare PC – nivel mediu
DOSARUL DE INSCRIERE va cuprinde:
- cerere de înscriere
- copia actului de identitate
- diplome de studii (original plus copie) pentru studii de bază si complementare
- carnet de muncă (original plus copie) sau adeverinŃe care să ateste vechimea în specialitate
- cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu functia pentru care candidează
- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6
luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre
unitatile sanitare abilitate
- curriculum vitae
DATA LIMITĂ A DEPUNERII DOSARELOR DE INSCRIERE:
- 03 martie 2015, ora 16:00 la SERVICIUL RESURSE UMANE AL PRIMĂRIEI
MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE
DATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
- 16 martie 2015, orele 10,00 – susŃinerea proiectelor de management cu tema :
„MODERNIZAREA GRĂDINII ZOOLOGICE DIN TÂRGOVIŞTE, PREMISĂ
PENTRU REVIGORAREA TURISMULUI REGIONAL”
- 20 martie 2015, ora 14,00 - proba de interviu
Obs.
- Ambele probe se vor susŃine la sediul Primăriei municipiului Târgovişte, Str. Revolutiei nr. 1-3
- Afişarea rezultatelor probelor se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data
finalizării fiecărei probe
- Termenul în care se pot depune contestaŃii este de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării
rezultatelor selecŃiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a probei
de interviu
- Termenul în care se afişează rezultatele contestaŃiilor este de cel mult o zi lucrătoare de la
expirarea termenului de depunere a contestaŃiilor
- Afişarea rezultatelor finale se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării
rezultatelor eventualelor contestaŃii formulate pentru proba de interviu

BIBLIOGRAFIA:
1. Legea nr. 191/2002 a grădinilor zoologice si acvariilor publice, modificată si completată
2. Ordinul nr. 1798/2007, pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiilor de mediu
3. Legea nr. 205/2004 (r1), privind bunăstarea animalelor, modificată şi completată
4. Ordinul nr. 31/2008 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004
5. Directiva Consiliului European nr. 1999/22/CE, privind grădinile zoologice
6. Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001 (r1), cap. I-IV, modificată si completată
7. Legea nr. 477/2004, privind codul de conduită a personalului din autoritătile si institutiile
publice, modificată si completată
INFORMATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE LA SERVICIUL RESURSE UMANE,
TEL: 613928/ 117

