
 

 

 

Inginer Silvic - Constanța, Adoptă un Copac 

 

Angajator: Viitor Plus  

Domeniu: ONG 

Tipul jobului: full-time 

Nivel experiență: minim 2 ani 

Locație: Constanța sau împrejurimi (combinație de lucru pe teren, la birou în București/zona 
Tei și de la domiciliu/remote) 

Se subordonează: Managerului operațional Adoptă un Copac 

 

Descriere job: 

Asigurarea desfășurării activităților specifice pentru plantarea, îngrijirea și 
monitorizarea suprafeţelor de teren împădurite în cadrul programului precum și formarea și 
menținerea legăturilor cu comunitățile locale. 

 

Ce profil căutăm? 

 Studii finalizate sau în curs de finalizare în domeniul forestier sau horticol; 

 Experiența ulterioară cel puțin ca voluntar în activități forestiere (plantări, măsurători, 
etc.); 

 Deţinere permis conducere cat. B și disponibilitate pentru a efectua deplasări în teren; 

 Abilități de relaționare cu grupuri diverse, de la reprezentanți corporate, instituții 
publice și furnizori diverși, până la voluntari tineri sau persoane din mediul rural; 

 Cunoştinţe de operare PC, pachet MS Office; 

 Capacitatea de a prioritiza eficient; 

 Capacitate de a lucra atât în echipă, cât și independent; 

 Dorința de a lucra într-un ONG; 

 Preocupare pentru protejarea mediului cu aplicație în viața personală; 

 Dorința de a susține activități care sprijină comunitatea locală; 



 

 

 

De ce se ocupă? 

 Să ajute la identificarea terenurilor ce trebuie să îndeplinească toate condițiile 
necesare pentru a putea fi împădurite; 

 Să efectueze vizite în teren pentru discuții cu potențialii parteneri de proiect; 

 Să recolteze probe pentru analizele de sol și să execute măsurătorile specifice; 

 Să ofere sprijin în redactarea proiectului tehnic; 

 Să utilizeze și să aplice proiectul tehnic, cu respectarea dispozițiilor legale; 

 Să organizeze aplicarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru plantare; 

 Să participe la estimarea cantităților și costurilor de materiale și a forței de muncă 
necesare plantărilor; 

 Să coordoneze și să gestioneze plantările cu zilieri; 

 Să contacteze furnizori, să negocieze și să asigure achiziționarea de materiale silvice 
necesare proiectului (puieți, unelte, utilaje etc.); 

 Să asigure suportul silvotehnic și logistic în timpul activităților de plantare; 

 Să organizeze aplicarea lucrărilor silvotehnice periodice de prașilă și de îngrijire a 
arborilor plantați; 

 Să inventarieze arborii și suprafeţele plantate și să actualizeze constant fișele de 
pădure aferente locațiilor monitorizate, pentru o mai bună gestiune a acestora; 

 Să aplice măsurile de asigurare a continuității fondului forestier în regim specific; 

 Să identifice elemente care pot influența activitatea: să identifice procese/metode ori 
elemente care pot îmbunătăți procesul de plantare sau să ofere soluții pentru 
rezolvarea problemelor punctuale și să le transmită Managerului de program; 

 Consultarea, raportarea şi comunicarea permanentă cu managerul de proiect; 

 Realizarea următoarelor situaţii: raport de activitate, decont financiar și registrul lunar 
de zilieri. 

 

Beneficii? 

 Pachet salarial atractiv, bazat pe abilități și experiență anterioară: 3.000-3.500 RON 
(include bonuri de masă); 

 Bonusuri diverse pe parcursul anului (de Sărbători, de performanță, extra-salariale) de 
minim 3.000 de lei/an; 

 22 de zile de concediu/an; 

 Program flexibil, muncă de acasă; 

 Oportunități de avansare salarială pe baza performanței; 



 

 

 Oportunități de dezvoltare, participare la cursuri de perfecționare, etc. 

 

 

Cum aplici? 

Trimite CV și scrisoare de intenție la hr@viitorplus.ro până pe 29 ianuarie 2023. Doar 
persoanele care se potrivesc profilului vor fi contactate. 

 

Despre Viitor Plus: 

Asociația Viitor Plus este o organizație non-profit cu o experiență de peste 16 ani în 
dezvoltarea de programe de antreprenoriat social, educație pentru mediu, voluntariat și 
infrastructură de mediu. Principalele programe derulate sunt: Adoptă un Copac, Atelierul de 
Pânză, Bine Primit, Recicleta, Harta Reciclării, Eco Provocarea și Biroul Eco.  

Mai multe detalii pe www.viitorplus.ro  

 

Despre Adoptă un Copac: 

Adoptă un Copac este un program al asociației Viitor Plus, pornit în 2008, care ajută 
la creșterea suprafeței împădurite din sudul României și la creșterea conștientizării 
populației cu privire la importanța pădurilor. Fondurile strânse în cadrul programului provin 
din mediul privat (firme și persoane fizice) și sunt utilizate pentru a planta păduri noi, 
adiționale, care altfel nu ar exista. Ne concentrăm pe localității din zona rurală, unde creștem 
păduri pe terenuri degradate și perdele forestiere, care protejează comunitațile împotriva 
fenomenelor meteo extreme. Ne ocupăm pe termen lung de toate activitățile necesare, de 
la partea juridică, tehnică, plantarea propriu-zisă și îngrijirile pe termen lung. 

Sub umbrela Viitor Plus, în perioada 2008 - 2022, peste 30.000 de voluntari au ajutat 
la înființarea a peste 202 hectare de pădure, în 22 comunități din cele mai slab împădurite 
județe din România.  

Mai multe detalii pe www.adoptauncopac.ro  
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