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CONSERVATION CARPATHIA    

Calea Feldioarei nr. 27 

Brașov – România  

Fax: +40 368 45 24 11 info@carpathia.org www.carpathia.org 

Termeni de referință: Paznic piscicol și asistent logistică în 
turism 

 

● Data începerii: iunie 2022 

● Angajator: Fundația Conservation Carpathia 

● Tipul muncii: full-time teren 

● Post disponibil pentru zona VALEA DÂMBOVIȚEI - RÂUL TÂRGULUI - NUCȘOARA 

 

Prezentare  

Fundația Conservation Carpathia (FCC) este o organizație românească non-profit fondată în 2009 cu scopul 

de a conserva o suprafață mare a pădurilor din Carpați, sub forma unei zone complet protejate, pentru 

generațiile viitoare. FCC este, de asemenea, implicată în protecția faunei și dezvoltă afaceri verzi în beneficiul 

comunităților locale cum ar fi un program extins de ecoturism.  

În domeniul conservării și reintroducerii faunei acvatice din sudul Munților Făgăraș, lucrăm în parteneriat cu 

Aqua Crisus, o organizație dedicată pescuitului durabil și reintroducerii speciilor acvatice autohtone dispărute. 

 

Cerințele postului 

● Nivel studii: absolvent studii medii; studii superioare într-un domeniu relevant reprezintă un avantaj; 

● Cunoștințe bune în fauna acvatică și de bază în biologie și sau pregătire ca paznic de 

piscicol/vânătoare sau ranger pentru arii naturale protejate; 

● Cunoștințe bune ale legislației piscicole, în speță art. 23, 24 și 58-68 a OUG 23/2008, art. 6 a 

Ordinului Ordinul nr. 57/675/2022 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului 

și a OMADR nr. 342/2008 

● Experiență minimă ca angajat sau voluntar în activități de teren pentru conservarea vieții sălbatice în 

cadrul unor organizații / instituții recunoscute; 

● Comportament prietenos și disponibilitate de a ajuta vizitatorii români și străini; 

● Capacitate bună de comunicare și de lucru în echipă; 

● Condiție fizică și psihică bună;  

● Disponibilitatea de a lucra, de a călători și de a sta în locații izolate; 

● Permis de conducere Categoria B; 

● Certificat internațional de conducător de ambarcațiune de agreement reprezintă un avantaj; 

● Cunoștințe de limba engleză reprezintă un avantaj; 
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Principalele responsabilități și sarcini:  

● Supraveghează activitățile de pescuit recreativ în zonele proiectului (acțiuni de combatere și 

prevenție a braconajului piscicol, supraveghere cu ajutorul camerelor cu senzor de mișcare, 

monitorizare activități cu potențial impact pentru ecosistemele acvatice); 

● Se implică activ în managementul piscicol al zonelor de pescuit vizate (întreținere panouri 

informative, participare repopulări, monitorizări ale ihtiofaunei, acțiuni de educație și informare); 

● Participă la logistica programului nostru turistic (aprovizionarea cabanelor din sălbăticie, livrarea 

obiectelor personale ale vizitatorilor la locurile de cazare, conducerea plutei noastre electrice, 

transportul oaspeților pe drumurile forestiere etc.); 

● Lucrează în mod direct cu Specialistul de rezervări din departamentul Turism pentru organizarea 

aspectele logistice ale programului turistic. 

 

Trimite CV-ul la jobs@carpathia.org. Vom contacta pentru interviu doar candidații care corespund cerințelor. 

Mulțumim! 

mailto:jobs@carpathia.org

