
 
 ACDB angajează Medic 
Veterinar -  Coordonator 



Alătură-te echipei ACDB și contribuie la eforturile 
organizației pentru conservarea diversității biologice.

Organizația ACDB caută un medic veterinar pasionat și entuziast care să coordoneze  
activitatea specifică Centrului Zonal de Îngrijire și Tratament pentru Animale 
Sălbatice (CZITAS).

Înființat în anul 2007 de către ACDB, cu ajutorul unui proiect Phare, Centrul Zonal de 
Îngrijire și Tratament pentru Animale Sălbatice (CZITAS) este astăzi singurul centru de 
reabilitare autorizat care se adresează tuturor animalelor sălbatice aflate în dificultate, dotat 
cu echipă mobilă de intervenții în teren, cuști și țarcuri pentru animalele care au nevoie de 
tratamente prelungite. În momentul de față, CZITAS acționează cu precădere în judetul 
Vrancea și în județele limitrofe.

De la înființarea sa, au fost tratate la centru în jur de 350 animale rănite sau bolnave. În 
marea majoritate a cazurilor, traumatismele speciilor care ajung la centru au ca și cauză 
factorul uman (ex: lațuri de braconaj, accidente auto, intoxicații cu pesticide etc.).

Scopul centrului nu este doar tratarea și îngrijirea animalelor sălbatice, ci și reabilitarea și 
eliberarea lor în mediul lor natural. Un exemplu de reabilitare de succes este cazul râsului 
Pistrui, care a ajuns la centru în anul 2011, când avea doar 3 luni. Râsul a fost îngrijit și 
tratat timp de 2 ani la CZITAS și a fost eliberat în anul 2013 în mediul său natural, devenind 
astfel primul pui de râs reabilitat din România.

Medic Veterinar - Coordonator
(full-time, sediul CZITAS,  Petrești (Jud. Vrancea)
Postul presupune punerea în practică și dezvoltarea activităților specifice Centrului 
Zonal de Îngrijire și Tratament pentru Animale Sălbatice (CZITAS), Petrești ( Jud. 
Vrancea) și, totodată, participarea la activitățile ACDB care presupun lucrul cu 
animalele sălbatice.

Medicul veterinar își va desfășura activitatea în cadrul CZITAS, în localitatea Petrești, Jud. 
Vrancea, sediul fiind amplasat în Crângul Petrești, la 3 km de orașul Focșani. Contractul 
inițial va fi cu durată determinată de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pe perioadă 
nedeterminată.

Responsabilități:

• 	
 Coordonează și dezvoltă împreună cu echipa ACDB activitățile CZITAS;
• 	
 Asigură zilnic îngrijirea, tratamentul și monitorizarea pacienților CZITAS;
• 	
 Răspunde de buna administrare și organizare a spațiilor și dotărilor CZITAS;
• 	
 Organizează și  asigură funcționarea conform standardelor a cabinetului veterinar 

din cadrul CZITAS;
• 	
 Se deplasează pe teren ori de câte ori este nevoie pentru preluarea, tratarea sau 

salvarea unor exemplare de faună salbatică;



• 	
 Monitorizează pe teren exemplarele reabilitate și întocmeste rapoarte de 
monitorizare;

• 	
 Realizează rapoartele lunare de activitate ale CZITAS;
• 	
 Coordonează voluntarii implicați în activitățile CZITAS;
• 	
 Lucrează în strânsă colaborare cu ceilalți membri ai echipei ACDB.

Cerințe:

• 	
 Studii superioare în medicină veterinară;
• 	
 Experienta anterioară în lucrul cu animale sălbatice reprezintă un avantaj;
• 	
 Angajament pentru dezvoltarea unui centru de tratament și reabilitare a animalelor 

sălbatice și implementarea activităților specifice;
• 	
 Disponibilitate pentru lucru în teren;
• 	
 Ambiție, energie și angajament;
• 	
 Abilitatea de a colecta, analiza și gestiona o bază de date a animalelor sălbatice și a 

tratamentelor aplicate în cadrul centrului;
• 	
 Abilitatea și dorința de a realiza studii/analize relevante pentru activitatea 

desfășurată;
• 	
 Cunoașterea limbii engleze reprezintă un avantaj.

Ce oferim:

• 	
 Posibilitatea de a lucra pentru conservarea naturii în România și de a contribui la 
salvarea animalelor sălbatice rănite sau bolnave ;

• 	
 Sansa de a coordona singurul centru de reabilitare autorizat din România care se 
adresează tuturor animalelor sălbatice aflate în dificultate;

• 	
 Posibilitatea de a face parte dintr-un colectiv prietenos și profesionist ;
• 	
 Posibilitate de a lucra într-un context național și internațional;
• 	
 Salariu în conformitate cu standardul ONG-urilor;
• 	
 Oportunitatea de a accesa, administra și  coordona programe cu finanțare externă  în 

domeniul conservării ex-situ și in-situ a faunei sălbatice.

Dacă sunteți interesat (ă) să vă alaturați familiei ACDB, așteptăm aplicația voastră (CV
+scrisoare de intentie) pe adresa matei.dragomir@acdb.ro până la data de 20.06.2014. 
ACDB își rezervă dreptul de a contacta doar persoanele selectate pentru interviu.

Pentru mai multe informații despre organizația noastră, vă rugăm să accesați : www.acdb.ro
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