
 
 

 

 
 

 

 

 Veterinar,  
PROGRAMUL EURASIA  
Pachet de aplicaţie 
 
”De un secol FFI acționează în mod consecvent pentru salvarea speciilor  aflate pe 
cale de dispariţie și protejarea habitatelor amenințate de distrugere.  Soluţiile lor 
s-au dovedit a fi întotdeauna practice, eficiente şi durabile la nivel local.” 
Sir David Attenborough,  
 

Vice-președinte FFI  
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FAUNA & FLORA INTERNATIONAL  

 
Înfiinţată în 1903, Fauna & Flora International (FFI) este cea mai veche organizaţie 

internaţională de conservare a naturii din lume.  Viziunea noastră este de a crea un 

viitor sustenabil pentru planetă, în care biodiversitatea este conservată de către 

oamenii care locuiesc în imediata apropiere. Scopul nostru este să facem acest lucru 

prin conservarea speciilor şi a ecosistemelor ameninţate din întreaga lume, alegând 

soluţii sustenabile, bazate pe o ştiinţă solidă şi care iau în considerare şi nevoile 

oamenilor. Am devenit o organizaţie de încredere în lumea conservării naturii. Astăzi 

FFI este activă în peste 40 de ţări. 

 

PROGRAMUL EURASIA 

 
Multe din peisajele din Eurasia sunt recunoscute la nivel mondial pentru frumuseţea 

lor şi valoarea legată de flora şi fauna sălbatică, şi totuşi importanţa biodiversităţii lor 

este de multe ori trecută cu vederea. Stepa Eurasiei, pădurile de fag din Carpaţi, 

zona Montado din Portugalia şi pădurile de pomi fructiferi şi nuci şi masivele montane 

din Asia Centrală sunt doar câteva dintre ecosistemele uluitoare, bogate în 

biodiversitate din regiune. Acestea conţin elemente de floră şi faună sălbatică unice 

şi rare cum ar fi antilopa de saiga, râsul iberian, leopardul zăpezii şi speciile arhaice 

de măr şi nuc. 

FFI este una din puţinele organizaţii internaţionale care lucrează în regiunea Eurasia 

şi care ajută la creşterea conştientizării privind nevoia de acţiune în rândul altor 

organizaţii non-guvernamentale internaţionale de conservare şi dezvoltare. Multe din 

proiectele noastre au pus baza şi au creat infrastructura necesară pentru ca alte 

organizaţii să poată contribui la rezolvarea provocărilor din regiune. Aspirăm să 

dezvoltăm capacitatea partenerilor locali de a conserva speciile şi habitatele 

prioritare. Ne concentrăm pe trei regiuni principale: Asia Centrală, Caucaz şi Europa 

Centrală, de Est şi Balcanii. De asemenea efectuăm intervenţii "de urgenţă" în ţările 

care nu fac parte din aceste regiuni de bază. Lucrăm cu partenerii noştri pentru a 

implementa o serie de iniţiative deosebite pentru conservarea ecosistemelor, 

habitatelor şi speciilor.  Activităţile includ printre altele conservarea la nivel de specii 

şi de peisaj, planificarea pentru biodiversitate, dezvoltarea capacităţilor pentru 

conservare, atragerea industriei extractive, dezvoltarea unor mijloace de trai 

alternative şi asistenţă pentru comunităţi. 
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INIȚIATIVA ZARAND 
 
Programul Eurasia al FFI face eforturi pentru a asigura gestionarea sustenabilă pe 

termen lung a Coridorului Ecologic Munții Apuseni-Carpații Meridionali din sud-vestul 

Transilvaniei. Acestă regiune este recunoscută ca fiind unul dintre cele mai 

importante coridoare ecologice din Europa, asigurând deplasarea carnivorelor mari 

între Carpații Occidentali și Carpații Meridionali. Una dintre principalele amenințări 

depistate în zonă este conflictul cu fermierii și comunitățile locale rezultat ca urmare 

a pagubele provocate șeptelului și culturilor, ducând astfel la o percepție negativă 

asupra animalelor sălbatice și la acțiuni represive împotriva carnivorelor mari. Aceste 

probleme au un impact negativ asupra conectivității ecologice și a capacității 

animalelor de a se deplasa în această zonă. Este foarte important să păstrăm 

conectivitatea ecologică a habitatului prin reducerea gravității daunelor provocate și 

prin facilitarea coexistenței. 

 

OPORTUNITATEA 
 
Căutăm un veterinar cu experiență profesională pentru a contribui la realizarea 

obiectivelor din cadrul Inițiativei Zarand. Această funcție va juca un rol important în 

cadrul Echipei de Intervenție Rapidă, oferind sprijin de specialitate în tratarea și 

reabilitarea animalelor sălbatice prinse în lațuri sau rănite precum și pentru a facilita 

coexistența cu carnivorele mari. Veterinarul va lucra cu un cabinet veterinar 

particular, care va asigura instruirea cu privire la intervențiile la animalele sălbatice și 

care va supraveghea toate procedurile aferente. O măsură cheie în facilitarea 

coexistenței dintre carnivorele mari și comunitatea locală, este donarea câinilor de 

stână specializați. FFI promovează utilizarea câinilor din rasa Ciobănesc Românesc 

Carpatin ca măsură eficientă de prevenire a pagubelor produse în cadrul șeptelului în 

zona Carpaților Meridionali, iar veterinarul va fi responsabil de monitorizarea stării de 

sănătate și tratarea acestora. Se așteaptă ca dvs să lucrați în strânsă colaborare cu 

fermierii și rangerii FFI pentru îmbunătățirea managementului șeptelului și facilitarea 

coexistenței. Fiind responsabil pentru implementarea servicilor veterinare, este 

esenţial ca dumneavoastră să fiți absolvent al unei facultăți de medicină veterinară și 

să aveţi experiență în tratarea animalelor și drept de liberă practică a medicinei 

veterinare in România. Interesul pentru conservare și dorința de a lucra cu animale 

sălbatice reprezintă un atu. 

Angajarea în mod proactiv alături de factorii interesați implicați în managementul 

animalelor sălbatice dar și al șeptelului este esențială pentru strategia noastră. Ca 
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atare, titularul postului va trebui să demonstreze bune abilități de comunicare și lucru 

în echipă. 

Va trebui să asigurați alinierea și continuitatea proiectului față de partenerii care 

lucrează îndeaproape cu FFI, inclusiv pentru proiectele paralele care oferă suport 

comunităților locale pentru păstrarea culturii și dezvoltarea micilor afaceri care sunt 

solidare cu valorile naturale și culturale.  

Trebuie să aveți abilități de comunicare excelente și să vă facă plăcere să lucrați într-

un mediu dinamic unde capacitatea de a răspunde prompt necesităților în schimbare 

ale organizației și echipei este de o importanță extremă. 
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TERMENI ȘI CONDIȚII 
 

Data începerii:   Cât mai curând posibil  

Tip de contract:  Contract pe perioadă determinată de 20 de luni (normă 

întreagă) 

Perioadă de probă:  Patru luni  

Salar brut:  Negociabil, în funcție de aptitudini și experiență  

Locul:  Deva, Hunedoara, Romania 

 

 

 

DESCRIEREA POSTULUI 

Funcția:                   Veterinar 

Se subordonează:  Managerului de proiect 

Lucrează cu:       Echipele de teren, fermieri, agențiile guvernamentale naționale 

și locale, cu comunitățile și organizațiile comunitare, cu ONG-

urile partenere, cu instituțiile academice și finanțatori 

Obiectiv: 

Titularul postului va fi responsabil de asigurarea serviciilor veterinare și tratarea 

animalelor sălbatice rănite, a câinilor donați în cadrul proiectului și va sprijini fermierii 

cu privire la managementul adecvat al șeptelului. Scopul acestui post reprezintă 

facilitarea coexistenței dintre animalele sălbatice și oameni prin implementarea unor 

măsuri care să reducă gravitatea pagubelor cauzate de carnivorele mari și conflicte 

asociate.  

 

SARCINI PRINCIPALE: 

1. Va furniza servicii și asistență veterinară pentru Echipa de Intervenție Rapidă in 

tratarea animalelor prinse în capcane improvizate și/sau rănite, sub 

supravegherea unui medic veterinar specializat. 

2. Va evalua atacurile produse de carnivorele mari la animalele domestice, inclusiv 

colectare probelor necesare pentru stabilirea exactă a speciei care a produs 

paguba.  

3. Va furniza servicii veterinare în regim de urgență pentru tratarea animalelor 

atacate de carnivorele mari.  

4. Se va ocupa de supravegherea sanitar veterinară a câinilor de pază furnizați în 

cadrul proiectului. Acest lucru va include instruirea fermierilor cu privire la 

ingrijirea cățeilor precum și monitorizarea stării de sănătate a acestora.  

5. Va oferi sprijin fermierilor pentru îmbunătățirea managementului șeptelului.  
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6. Va colabora cu echipa FFI pentru implementarea măsurilor de diminuare a 

pagubele cauzate de animalele sălbatice (garduri electrice și câini specializați) și 

implementarea studiilor sociale. 

7. Va construi și menține parteneriate și relații trainice cu grupurile interesate și 

partenerii principali din țară. 

8. Va menține o comunicare permanentă și eficientă cu personalul, consultanții și 

alți parteneri. 

9. Se va asigura că activitatea proprie respectă standardele de funcționare, politicile 

și procedurile FFI și cerințele contractuale și de subvenționare.  

10. Se va asigura că operațiunile din teren sunt desfășurate la standarde înalte 

privind sănătate, siguranță, bunăstare, bune practici de mediu și respectând 

valorile locale.  

11. Cu acordul Managerului de Proiect, va realiza orice alte sarcini care pot fi 

solicitate periodic și care sunt corespunzătoare aptitudinilor și experienței sale. 
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CERINȚE PRIVIND PERSOANA 
 

 Esențiale De dorit 

Calificări  Licențiat în medicină veterinară  

Aptitudini 

 

 Cunoștințe aprofundate în furnizarea de 
servicii veterinare pentru animalele 
domestice și câini de talie mare.   

 Abilitatea de a comunica cu persoane 
din medii diferite, aptitudini de 
prezentare și dezvoltare a unor relații de 
colaborare  

 Abilități superioare de comunicare 
scrisă, inclusiv scrierea rapoartelor și 
propunerilor de proiecte   

 Abilități solide de prioritizare și 
gestionare a timpului, cu abilitatea de a 
lucra în funcție de termene de predare 
multiple și o viziune clară asupra 
realizării rezultatelor  

 Aptitudini avansate de lucru în Microsoft 
Office, inclusiv Outlook și Excel  

 Fluență în limba engleză (scris și vorbit) 

 Experiență in 
lucrul cu 
animalele 
sălbatice 

Cunoștințe și 
experiență  

 

 Experiență profesională in tratamentul 
veterinar pentru animalele domestice. 

 Expertiză veterinară pentru tratarea câinilor 
de la stână. 

 Cunoștințe despre biologia și ecologia 
animalelor sălbatice. 

 Cunoștințe aprofundate despre legislația in 
domeniu și aplicarea ei in practicile 
veterinare. 

 Înțelegere și experiență de muncă în cadrul 
ONG-urilor sau cu acestea. 

 Înțelegerea 
cadrelor 
legislative și 
de 
reglementare 
din România 

Calități 
comportamentale  

 

 Angajamentul față de misiunea și 
viziunea FFI 

 Abordare riguroasă și inteligentă a 
activității 

 Capacitatea de a lucra sub stres și de a 
face față provocărilor într-un mod pozitiv 

 Spirit de echipă, demonstrând abilitatea 
de a căuta și exploata viziunile și 
contribuțiile celorlalți 

 Întreprinzător, capabil să lucreze bine 
din proprie inițiativă 

 Capacitatea de a construi relații 
individuale și organizaționale pozitive 

 Abilitatea de a lucra într-un mediu 
multicultural 
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MOD DE APLICARE  

Aplicațiile constând în scrisoarea de intenție în care să precizați de ce considerați că 

sunteți potrivit(ă) pentru acest post, un CV complet şi datele de contact a două 

persoane care pot furniza recomandări (persoane care nu vor fi contactate fără 

permisiunea dvs.), vor fi trimise prin e‐mail, în atenția Office Manager-ul, la 

razvan.pop@fauna-flora.org. 

Vă rugăm să menționați pe aplicația dvs. ‘Veterinar’.  

Data limită pentru aplicații este 08 Iulie 2019.  

Candidații selectați pentru interviu vor fi contactați prin e‐mail sau telefon ‐ vă rugăm 

să specificați metoda preferată de contactare în scrisoarea de intenție.  

 

FFI apreciază diversitatea și respectă dreptul la egalitatea de șanse 


