
ANUNȚ ANGAJARE 

În vederea angajării pe post de inginer la Laboratorul de Protecția Pădurilor din cadrul Stațiunii 

Câmpulung Moldovenesc a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin 

Drăcea", căutăm o persoană care a absolvit studiile superioare de silvicultură, biologie sau ecologie, 

licență (eventual și masterat), dornică să lucreze în cercetare, care să îndeplinească următoarele 

condiții obligatorii:  

- o bună pregătire profesională (media minimă a anilor de studiu la ciclul licență – 8.5);

- cu înclinații native pentru studiu, pregătirea profesională continuă fiind o necesitate pentru 

a-și putea îndeplini atribuțiile corespunzătoare postului;

- interesată să se specializeze cât mai rapid în protecția pădurilor (în principal entomologie 
forestieră și tehnica lucrărilor de protecția pădurilor), astfel încât să poată rezolva problemele 
practice cu care se confruntă administratorii de păduri (identificarea cauzelor diverselor 
vătămări suferite de puieți sau arbori, stabilirea măsurilor care trebuie aplicate pentru 
prevenirea repetării fenomenului sau a măsurilor de combatere a dăunătorilor etc.);

- ușurință în exprimarea corectă (din punct de vedere gramatical) în limba română, atât verbal, 
cât și în scris, aceasta fiindu-i necesară pentru realizarea de buletine de analiză, rapoarte de 
lucrări etc.;

- cunoscătoare a unei limbi străine, cel puțin, și cu disponibilitate de a se perfecționa în această 

privință;

- cu inițiativă (în limita bunului simț) și disponibilitate pentru asumarea de responsabilități;

- disponibilitate pentru lucrul în echipă și capacitate de adaptare la așa ceva;

- capacitate de adaptare la lucrări variate, atât de teren (cca. 6 luni pe an, în teren accidentat, 
în pădure, în locuri relativ izolate), cât și de laborator (analize la lupa binocular, prelucrări de 
date, elaborare rapoarte de lucrări etc.) și la program de lucru variabil, care poate însemna 
efectuare a mai mult de 8 ore pe zi atunci când se fac lucrări de teren sau deplasări la 

distanță mare;

- seriozitate, asumându-și faptul că la serviciu trebuie să îndeplinească la timp și la cel mai înalt 
nivel calitativ sarcinile ce-i revin din fișa postului și să respecte toate regulile instituției;

- onestitate, cerință esențială pentru dezvoltarea unor relații de bună înțelegere și colaborare 
eficientă în cadrul colectivului de lucru;

- corectitudine, respectiv rezolvarea oricărei probleme doar pe cale legală și evitarea comiterii 
de ilegalități;

- deținătoare a carnetului de conducere auto categoria B, pentru a se putea deplasa în teren 
fără a avea nevoie de însoțitor pe post de șofer.

Experiență anterioară în domeniul protecției pădurilor, lucrări științifice publicate în domeniu sau 

deținerea unui doctorat în domeniu sunt apreciate și constituie avantaje la angajare. 

Pentru informații suplimentare, sunați la: 0740.436838 (între orele 9:00 și 16:00) sau scrieți la adresa 

de e-mail: olenicifp@yahoo.com – persoană de contact dr. ing. Nicolai Olenici. 
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