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Voluntar monitorizare faună 

 

BACKGROUND 

Fundatia Conservation Carpathia (FCC) este un ONG românesc ce are ca scop crearea unei zone protejate 

cu natură sălbatică de talie mondială în sudul Carpaților românești, în beneficiul biodiversității și a comunităților 

locale.  

MONITORIZARE FAUNĂ 

FCC a dezvoltat un program de monitorizare științifică a animalelor sălbatice care locuiesc în Carpații 

Meridionali din România. Pe lângă urs, lup și râs, unde două sezoane de monitorizare complete au fost deja 

finalizate (vezi aici), FCC și-a extins recent monitorizarea și la cerb. Principalele metode utilizate sunt 

monitorizarea genetică, prin colectarea de probe de ADN (excremente, păr, urină) și cu ajutorul camerelor de 

supraveghere. Ambele metode sunt utilizate pentru a identifica indivizii din specie și pentru a estima diverși 

parametri ai populației. 

POZIȚIE 

Voluntarul raportează direct biologului monitorizare faună, dar va coopera cu tot personalul care lucrează la 

acest proiect, atât FCC, cât și parteneri. Poziția este necesară în toate sezoanele - vor fi acceptați voluntari 

pentru o perioadă minimă de 4 săptămâni, cu experiență în domeniu. 

ROL PRIMAR 

● Participare la colectarea de probe biologice (excremente, urină, păr) de carnivore mari și specii 

erbivore selectate; 

● Participare la montare/demontare camere de monitorizare, pentru estimarea mărimii populației de 

râs, vidră europeană și, eventual, alte specii; 

● Participare la activități pe timp de iarnă; 

● Participare la activități de gestionare a datelor colectate.   

 

CALIFICĂRI/APTITUDINI 

● Diploma în biologie, ecologie, cinegetică reprezintă un plus, dar nu este obligatorie; 

● Interes puternic și cunoștințe generale bune despre faună; 

● Stare fizică și mentală foarte bună; 

● Flexibilitate în ceea ce privește programul și călătoriile în condiții montane (inclusiv pe timpul iernii); 

● Interes pentru tehnicile de monitorizare a animalelor sălbatice, precum urmărirea prin zăpadă, 

colectare probe genetice, radiotelemetrie, camera trap; 

https://www.carpathia.org/wp-content/uploads/2019/09/FCC2017.2018.FinalReport.Ver1_.1.pdf
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● Experiență/ voluntariat în domeniul conservării faunei, în cadrul altor cu organizații/instituții 

reprezintă un plus; 

● Abilități de gestionare/înregistrare/interpretare a datelor reprezintă un plus; 

● Cunoasterea limbii engleze reprezintă un plus. 

CV & SCRISOARE DE INTENȚIE 

Dacă sunteți interesat, vă rugăm să trimiteți cererea la adresa a.boghiu@carpathia.org. Ar trebui să includeți 

un CV și o scrisoare de intenție (mai puțin de 300 de cuvinte). În scrisoarea de intenție, vă rugăm să includeți 

și datele de contact a unei persoane care vă poate recomanda.  


