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1. Prezentarea generală a proiectului și analiza 
situației  

1.1. Contextul realizării proiectului LIFE+ 

Până la începutul secolului trecut, mare parte a pădurilor din Carpații Meridionali a rămas în starea lor  inițială 

datorită lipsei de acces a văilor lungi și a pantelor abrupte. După această perioadă, pădurile originale au 

început să fie tăiate și molidul, specie dependentă de lumină, s-a răspândit și a înlocuit pădurile montane 

mixte. După naționalizarea pădurilor care a avut loc la începutul anilor '50, au fost elaborate primele planuri 

de gestionare a pădurilor, iar RNP a continuat să transforme pădurile de munte existente de fag și pădurile 

mixte în plantații de molid. O dată cu restituirea pădurilor persoanelor fizice începând cu anul 2004, situația s-

a schimbat dramatic. Majoritatea proprietarilor au dorit să exploateze resursele existente și au început să 

desfășoare mai multe activități, fiecare activitate contribuind la creșterea impactului negativ asupra pădurilor. 

Astfel pădurile, sau lemnul în picioare, au fost vândute companiilor de exploatare forestieră, s-au dezvoltat 

stațiuni de schi, vânătoarea de trofee a devenit o afacere înfloritoare, ceea ce a dus la tăiere ilegală masivă, 

despădurire, un număr mare de gatere noi și o scădere semnificativă a vieții sălbatice, în special a carnivorelor 

mari. Peste 2.500 ha de pădure au fost distruse în primii ani de la restituirea terenurilor și mult mai multe 

hectare în anii care au urmat. Alte probleme de conservare înregistrate sunt pierderea ultimelor păduri virgine 

prin exploatare necontrolată și întreruperea cursului de apă prin construcția de baraje și structuri de formare a 

râurilor. 

Munții Făgăraș reprezintă unul dintre cele mai spectaculoase peisaje alpine din Carpații românești și dețin, în 

același timp, o parte din pădurile cele mai valoroase și mai puțin fragmentate din Europa. Evoluțiile din ultimele 

decenii au pus însă în pericol integritatea acestui ecosistem unic, motiv pentru care Fundația Conservation 

Carpathia (FCC) a fost creată în 2007 pentru a conserva aceste zone, concentrându-se inițial asupra văii 

superioare Dâmbovița ca parte a sitului Natura 2000 Munții Făgăraș (ROSCI0122). Scopul principal al 

proiectului este crearea unei rezervații de sălbăticie de clasă mondială în Carpații de Sud ai României, suficient 

de mare pentru a susține un număr semnificativ de carnivore mari și pentru a permite proceselor  evolutive să 

se întâmple. Rezultatul pe termen lung al acestei inițiative va fi crearea unui Parc Național în Munții Făgăraș, 

cu o suprafață totală de peste 200.000 ha, în care văile din jurul munților Iezer și Păpușa vor face parte din 

zonele strict protejate. 

Din 2009, rata defrișărilor din zona Dâmbovița a încetinit semnificativ datorită faptului că FCC și partenerii săi 

au cumpărat majoritatea pădurilor care au fost scoase la vânzare și au introdus în zonă serviciul de pază care 

poate interveni în situațiile în care au loc tăieri ilegale.  

După ce inițial s-a concentrat exclusiv pe cumpărarea pădurilor pentru a asigura suprafața pentru conservare, 

FCC a pregătit o cerere pentru solicitare finanțare prin programul LIFE + pentru a implementa măsurile de 

restaurare necesare în partea de sud-est a sitului Natura 2000 ROSCI0122 Munții Făgăraș. 

Proiectul LIFE+  (LIFE11_NAT_RO_823) a fost aprobat spre finanțare de Comisia Europeană în toamna anului 

2011 și a fost implementat în perioada 2012 – 2018. 

 



Plan de conservare After-LIFE FUNDAȚIA CONSERVATION CARPATHIA 

 

 

4 

1.2. Scurtă prezentare a proiectului LIFE+  

Proiectul LIFE11_NAT_RO_823, pe scurt “Carpathia Restoration”, este parte a inițiativei CARPATHIA care 

are scopul final de a crea un Parc Național în Carpații Meridionali. Proiectul LIFE + a fost un prim pas crucial 

pentru protejarea și sporirea biodiversității sitului Natura 2000 ROSCI0122 Munții Făgăraș.  

Pentru a proteja pădurile rămase și pentru a readuce la starea naturală pădurile care au fost gestionate, 

proiectul "Carpathia Restoration" a propus o serie de acțiuni pregătitoare (evaluări și inventare) și a 

implementat o serie de activități având patru obiective majore de conservare: 

● Restaurarea compoziției originale a pădurilor pe suprafețele defrișate; 

● Restaurarea terenului forestier pe drumurile forestiere erodate; 

● Reîntinerirea monoculturilor de molid cu specii de arbor care restabilesc compoziția inițială a 

pădurilor; 

● Restaurarea pădurilor aluvionare 

FCC își propune să protejeze natura sălbatică existentă și să readucă pădurile gestionate la starea lor naturală. 

Principalele obiective ale acestui proiect LIFE sunt: 

● salvarea pădurilor rămase naturale prin achiziționarea acestora, 

● accelerarea proceselor de naturalizare în zonele defrișate și în pădurile gestionate, dacă compoziția 

vegetației a fost grav modificată, 

● restaurarea vegetației riverane de-a lungul cursurilor de apă și restaurarea ecosistemului acvatic al 

bazinului Dâmbovița, 

● reducerea impactului negativ al eroziunii induse de om asupra unor zone defrișate; 

● informarea publicului larg despre situl Natura 2000 și măsurile de conservare necesare 

Au fost implementate o serie de acțiuni, descrise în tabelul de mai jos, care se adresează următoarelor habitate 

țintă:  

(9410) Păduri de Acidophilous picea de la nivelul montan până la nivelul alpin; 

(4070*) Tufărișuri de Pinus mugo - Rhododendron myrtifolium în zonele subalpine și alpine; 

(9110) Păduri de fag Luzulo - Fagetum cu Abies alba și / sau Picea abies; 

(91E0 *) Pădurile aluvionare cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior de-a lungul cursurilor de apă ale bazinului 

Dâmbovița. 

Având în vedere că acest proiect a fost un proiect pilot în restaurarea zonelor defrișate, nu a existat o 

metodologie pe care să o folosim și să o aplicăm. A existat experiență tehnică cu privire la măsurile de 

restaurare necesare din alte proiecte implementate în Europa, dar nimeni nu le-a pus în aplicare în contextul 

situației juridice, politice, socio-economice specifice din România. Din acest motiv, a trebuit să depășim câteva 

situații neprevăzute, care au generat întârzieri și au necesitat o abordare diferită față de ceea ce fost planificat 

inițial. 

Una dintre cele mai importante activități ale proiectului a fost achiziționarea pădurilor (păduri virgine, 

monoculturi de molid și suprafețe defrișate) care să fie destinate exclusiv conservării. Achiziționarea pădurilor 

a fost mult mai dificilă decât s-a prevăzut inițial însă, în cele din urmă, am reușit să cumpărăm un total de 

1.643 ha. Marea majoritate a  pădurilor virgine cumpărate au fost păduri de Acidophilous picea (9410) de la 

nivelul montan până la alpin, iar câteva tufărișuri de Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium (4070 *). Toate 

pădurile virgine cumpărate prin proiect au fost clasificate ca atare și incluse în planul de management al sitului 
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Natura 2000 Munților Făgăraș. De asemenea, toate pădurile cumpărate au statutul de conservare prevăzut în 

registrul funciar, iar majoritatea sunt incluse în planul de management ca suprafețe în care nu se intervine uc 

lucrări..  

Multe dintre activitățile de conservare propuse de proiect au necesitat evaluări sau studii în teren pentru a 

înțelege aspectele cantitative și geografice ale problemei de conservare. Astfel, am elaborat un program 

complex de monitorizare care include monitorizarea ecosistemului acvatic (A.6), diverse planuri de 

monitorizare a pădurilor și a suprafețelor defrișate (A.1, A.2, A.5) și crearea pepinierelor de arbori (A.3). Foarte 

importantă a fost activitatea de identificare a pădurilor virgine și cvasi-virgine din arealul proiectului și să 

înțelegem compoziția acestora. Fără o metodă de detectare la distanță a compoziției pădurilor, am recurs la 

verificarea fizică a tuturor suprafețelor cumpărate care conțin păduri virgine sau cvasi-virgine prin colectarea 

datelor privind vârsta copacilor, semnele de influență antropică, apariția lemnului mort, diametre, înălțime, 

structură și compoziție a pădurilor etc., precum și la delimitarea zonelor virgine cu ajutorul unui GPS 

performant. 

O dată ce informațiile necesare au fost obținute, a urmat etapa de planificare detaliată. Planificările realizate 

au fost, cel mai adesea, planificări de natură tehnică, inclusiv planificări a echipamentului și a forței de muncă 

necesare (exemplu A.4) sau de identificare geografică a măsurilor. Principalele planificări s-au adresat refacerii 

habitatelor acvatice, forestiere și a traseelor erodate. Unele dintre aceste acțiuni s-au transformat în activități 

în desfășurare (de ex. replantarea zonelor defrișate, conversia pădurilor de molid sau campania comunitară) 

și intenționăm să le continuăm după data finalizării proiectului, atâta timp cât există surse disponibile de 

finanțare. 

Pe baza planului tehnic de control a eroziunii am început restaurarea terenului forestier pe traseele forestiere 

erodate. Echipele noastre de pădurari împreună cu angajații sezonieri, au tăiat buștenii care au rămas în urma 

tăierilor și au umplut șanțurile și viroagele formare de tractoarele care au transportat lemnul tăiat,  iar copaci 

care au crescut în vecinătatea acestora (un număr destul de mic) au fost re-plantate în mijlocul lor. Această 

abordare a fost una foarte reușită și am câștigat o experiență practică foarte valoroasă pe care am transferat-

o deja și în alte zone. 

Extrem de provocatoare s-a dovedit a fi crearea și dezvoltarea pepinierelor. Deși pepinierele au avut nevoie 

de o atenție deosebită pentru a face față schimbărilor de climă, regimului de umiditate și plivire etc., acestea 

s-au dovedit foarte utile și eficiente pentru proiect. Crearea de pepiniere a avut un impact pozitiv și asupra 

comunității locale, arătând o creștere a cererii de dezvoltare a entităților de conservare (de exemplu, pepiniere 

private care pot furniza puieți pentru proiectele de reabilitare), ceea ce va spori și mai mult gradul de ocupare 

a populației și gradul de conștientizare a zonelor protejate din regiune. 

Am implementat, de asemenea, o schemă complexă de monitorizare pentru a demonstra efectele pe termen 

lung ale măsurilor aplicate. Cele mai bune exemple sunt monitorizarea puieților plantați, unde am urmărit 

gradul de supraviețuire și reapariția eroziunii în șanțurile și viroagele reabilitate (D.1, D.2). Activitatea de 

monitorizarea a început imediat după implementarea unei acțiuni într-o anumită zonă și va continua după 

încheierea proiectului, deoarece replantarea necesită cel puțin 5 ani de monitorizare până când regenerarea 

poate fi considerată încheiată. 

Acțiunile de conservare care au fost implementate pe parcursul acestui proiect, pe lângă impactul pozitiv direct 

asupra habitatelor mai sus menționate, influențează indirect o serie de specii de animale listate, cum sunt 

carnivorele mari (Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx), vidra europeană (Lutra lutra), specii acvatice precum 

Barbus meridionalis sau Cottus gobio și păsări precum Picoides tridactylus, Dendrocopus leucotos, Ficedula 

parva și Bonasa bonasia, specii are sunt importante specii indicatori. 
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Tabelul 1. Detalii privind activitățile proiectului  

Activitate Descriere Rezultatele obținute la finalizarea proiectului 

A.1 Inventarierea pădurilor virgine   hartă detaliată GIS a distribuției spațiale a peste 900 

ha de păduri virgine (608 ha) și cvasi-virgin (294 ha) 

din aria de proiect; 

 un total de 294 ha păduri virgine și cvasi-virgine au 

fost identificate în 19 loturi forestiere cumpărate prin 

proiect; 

A.2 Evaluarea compoziției originale a 

pădurilor și inventarierea pădurilor 

regenerate pe suprafețele refrișate  

 bază de date și hărți GIS privind compoziția inițială a 

pădurilor; 

 ghiduri de regenerare cu detalii privind inventarul, 

analiza, și descrierea stadiului de regenerare și a 

schemei de regenerare propuse, inclusiv numărul 

puieților calculat pentru fiecare unitate defrișată. 

A.3 Crearea pepinierelor  3 pepiniere au fost dezvoltate; 

 s-au obținut 454,000 puieți, din care 43% fag, 32% 

molid, 17% brad și 8% paltin, frasin și arin; 

A.4  Inventarul suprafețelor afectate de 

eroziunea solului 

 digitalizarea tuturor suprafețelor defrișate, a șanțurilor 

și viroagelor rezultate în urma transportului lemnului. 

 Monitorizare detaliată a zonelor defrișate; 

 106 km de șanțuri și viroage identificate pe o suprafață 

de 1.200 ha de teren defrișat; 

A.5 Evaluarea habitatelor acvatice și 

planificarea reabilitării cu accent în 

special pe pădurile aluvionare 

(91E0*) 

 digitizarea tuturor pădurilor aluvionare; 

 inventarierea ecosistemului acvatic pe o suprafață de 

227,18 ha, și propunerea de măsuri clare de 

reabilitare; 

 5.5 % (12.4 ha) din totalul habitatelor au un statut 

favorabil de conservare; numai 1.8 ha pot fi 

considerate naturale și cu statut de conservare foarte 

bun; 24 % sau 54.1 ha conțin arin gri – Alnus incana și 

sălcii – Salix capraea, Salix fragilis; 

 58 ha sunt în proprietatea FCC și a partenerilor săi, 

(21.7 km de curs de apă); 

A.6 Inventarierea stării ecosistemului 

acvatic și pregătirea unui plan de 

reabilitare  

 Au fost identificate 12 habitate acvatice din care 5 

habitate au o valoare de conservare ridicată; 

 turbiditate scăzută a apei și un pH ușor acid datorită 

factorilor naturali și antropogeni;  

 stocurile de pește sunt scăzute, lipsa adulților, 

dezvoltarea împiedicată de fragmentarea cauzată de 

baraje; 

A7. Extinderea evaluărilor pădurilor 

virgine și aluvionare din valea 

Dâmbovița superioară la situl Natura 

2000 ROSCI0122 Munții Făgăraș 

 extinderea evaluării în întreaga zonă Făgăraș nu a fost 

realizat[ din cauza lipsei unei metodologii care să fie 

utilizată la scară largă; 

 FCC a introdus în planul de management al sitului 

Natura 2000 a pădurilor virgine identificate prin alte 

proiecte;  

 La cererea FCC, a fost introdusă o măsură de 

gestionare separată care să permită și să 

îmbunătățească procesele naturale din habitatele 

forestiere prin protecția zonelor în cadrul unui regim de 

non-intervenție  
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B Achiziționarea pădurilor   au fost achiziționate 1.653 ha de păduri și zone 

defrișate; 

 terenul a fost desemnat exclusiv pentru conservare, 

stipulat în registrul funciar 

B.1 Achiziționarea de păduri virgine  294 ha de păduri virgine și cvasi-virgine cu 

Acidophilous picea (9410), Pinus mugo și 

Rhododendron myrtifolium (4070*) au fost cumpărate; 

B.2 Achiziționarea de suprafețe defrișate   359 ha suprafețe defrișate au fost cumpărate; 

B.3 Achiziționarea pădurilor gestionate   Un total de 990 ha de păduri de molid au fost 

cumpărate 

C.1 Restaurarea terenului forestier pe 

drumurile forestiere erodate 

 16,88 km de șanțuri și viroage complet restaurate, 

adică 8.44 ha habitate forestiere (mai puțin de 1 ha de  

păduri cu Acidophilous picea (9410), 1000 m2 de 

păduri aluvionare (91E0*) și restul păduri Luzulo-

Fagetum (9110)); 

C.2 Plantarea speciilor originale de arbori 

în zonele defrișate  

 în total, am plantat 1.126.060 puieți și am reabilitat 404 

ha defrișate (342 ha of păduri  Luzulo - Fagetum 

(9110) și 62,5 ha de pădure  Acidophilous picea 

(9410)). 

C.3 Reîntinerirea pădurilor gestionate / 

restaurarea ecosistemelor  

 aplicarea măsurilor pe o suprafață de 405 ha cu 

habitat forestier Luzulo - Fagetum 9110; marcarea și 

tăierea a peste  35,367 molizi; 

C.4 Restaurarea galeriilor aluvionare   23,14 km lungime de râu reabilitat, aproximativ 46 ha 

de habitat reabilitat; 

C.5 Restaurarea cursurilor tributare   Această acțiune nu a fost implementată așa cum a fost 

planificată inițial deoarece nu s-a putut obține 

autorizația pentru modificarea barajelor; 

 Acțiuni suplimentare (eveniment național privind 

conectivitatea râurilor) desfășurate în cadrul acțiuni 

E.2; 

D.1 Monitorizarea șanțurilor și viroagelor 

reabilitate 

 Vegetația se reface pe toate suprafețele reabilitate, 

acoperind 60-70% din sol, 

D.2 Monitorizarea pădurilor regenerare și 

reîntinerite 

 toate zonele defrișate au fot urmărite în 2018; 

 rată de succes de aproximativ 80% pentru 87% din 

suprafață, pierderi de 5-20 % a puieților plantați de 

cele mai multe ori datorită secetei, însă această 

situație poate fi considerată normală; 

 In zonele de conversie a monoculturilor pierderi între 

5-29%; 

 Plantări suplimentare în zonele cu mai mult de 25% 

vor fi efectuate în 2019; 

D.3 Monitorizarea eforturilor de 

restaurare a habitatelor forestiere - 

specii indicatoare 

 Număr scăzut al celor trei specii indicator 

(Dendrocopos leucotos, Picoides tridactylus, Ficedula 

parva) în zonele degradate; 

 este necesară monitorizarea pe termen lung 

D.4 Monitorizarea sistemelor acvatice  2 - 3 indivizi de vidră și/sau familii prezente pe toată 

perioada de monitorizare; 

 Ieruncă - prezență scăzută; 
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 stabilirea unor parcele de eșantionare permanente 

pentru monitorizarea vegetației din galeriile de arin; 

 monitorizarea peștilor a dat rezultate similare pentru 

cele trei specii pe parcursul ultimilor trei ani  

D.5 Evaluarea impactului socio-economic   au fost comparate veniturile obținute din exploatarea 

forestieră și de vânătoare, prelucrarea lemnului, 

creșterea animalelor și recoltarea fructelor forestiere 

cu veniturile din activități legate de conservare 

E.1  Realizarea ghidului privind viața 

sălbatică cu hartă inclusă 

 5.000 exemplare pentru adulți distribuite în principal 

turiștilor și caselor de oaspeți; 

 2.500 exemplare pentru copii. De asemenea, ghidul a 

fost inclus în aplicația mobilă școlară “Regatul sălbatic” 

în școlile din jurul Munților Făgăraș 

E.2 Ateliere de lucru și vizite cu ghid  Au fost organizate diferite excursii, ateliere de lucru și 

vizite cu ghid cu reprezentanții altor arii protejate, 

autorităților locale și naționale, serviciilor forestiere etc. 

 Eveniment național cu tema conectivitatea râurilor. 

Ghid cu detalii despre eveniment. 

E.3 Panouri de informare   2 panouri mari așezate la intrarea în clădire, 5 panouri 

de informare permanente și 9 panouri tematice 

dispuse in zonele reabilitate. 

E.4 Pagina web  toate activitățile LIFE+ și alte informații despre proiect 

sunt prezentate pe pagina web www.carpathia.org  

E.5 Raportul Layman  a fost produs și distribuit la nivel național  

F.2  Relația cu alte proiecte  schimb de experiență cu două parcuri naționale din 

Austria: “NP Kalkalpen” și “NP Gesaeuse” 

 vizită din partea administrației Jämtland care are în 

desfășurare două proiecte LIFE 

 vizitarea proiectelor Fundației Tompkins în Chile și 

Argentina. 

 

Având toate aceste rezultate înregistrate în cadrul proiectului LIFE +, este mult mai ușor să convingem 

jurnaliștii cu privire la integritatea și realitatea activităților noastre. La trei săptămâni de la încheierea oficială a 

proiectului LIFE+, am organizat o călătorie media pentru posturile de televiziune naționale și locale, presa 

națională și unii dintre cei mai influenți bloggeri din România, care au vizitat Valea Dâmboviței și au putut 

vedea direct rezultatele proiectul LIFE +. Prin articolele rezultate în toate ziarele importante și la știrile de seară 

ale tuturor posturilor naționale de televiziune am ajuns la peste 2,3 milioane de persoane online și aproape 2 

milioane de persoane la televizor. 
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2. Analiză la final de proiect  

2.1. Analiza SWOT 

 

Puncte tari: 

1. Primul punct tare si cel mai important este echipa de proiect și natura sa multidisciplinară care a 

făcut posibilă adresarea problemelor din diferite puncte de vedere și într-o manieră integrată. Lucrul în 

echipă a fost evident pe parcursul întregului proiect și s-a dovedit crucial atunci când a a fost necesară 

modificarea unor acțiuni datorită unor constrângeri și dificultăți de implementare neprevăzute: Datorită 

experiențelor diferite ale membrilor echipei, am putut identifica soluții alternative la fel de eficiente. 

Experiența și succesul FCC în strângerea de fonduri au făcut, de asemenea, posibilă alocarea mai 

multor fonduri pentru achiziționarea de păduri, mai ales în situația creșteri semnificative a prețurilor pe 

teren pe parcursul proiectului. 

2. O alt punct tare  este acela că proiectul LIFE + are o politică a beneficiilor bine stabilită, atât pe plan 

intern câștigând o finanțare suplimentară pentru achiziționarea în continuare a pădurilor prin intermediul 

donatorilor FCC, cât și pe plan extern, oferind un model de bune practici privind eforturile de restaurare a 

zonelor defrișate, un proces de pionierat în România ce poate fi reprodus acum 

3. Cele trei pepiniere dezvoltate pe parcursul proiectului s-au transformat în unul din cele mai importante 

avantaje ale proiectului. Pe baza experienței acumulate, avem în acest moment 8 pepiniere cu ajutorul 

cărora vom oferi puieții necesari pentru replantări pentru următori ani. Până în momentul finalizării 

proiectului, Carpathia și-a mărit capacitatea de producție a puieților până la aproape patru ori suprafața 

planificată inițial pentru proiectul LIFE +. Acest lucru ne permite să reabilităm, în următorii ani, și alte 

suprafețe defrișate. 

4. Pentru prima dată în istoria României, habitatele forestiere, alterate sau distruse în ultimul secol, au fost 

readuse la starea lor originală. Prin aceasta, am realizat nu numai un plan de reabilitare a habitatelor 

forestiere, ci și conștientizarea faptului că replantarea molidului în pădurile tăiate (procedură standard în 

silvicultură) nu este cel mai bun lucru care trebuie făcut. 

5. Pe întreaga perioadă de desfășurare a proiectului, FCC a devenit primul ONG de conservare a naturii 

din România, care promovează ariile protejate în parteneriat public - privat, prin donații de păduri private 

și pășuni alpine într-un parc național. O serie de activități realizate de FCC, cum sunt închirierea de zone 

de vânătoare în vederea protecției faunei sălbatice sau cumpărarea de păduri pentru conservare și 

restaurare, sunt în prezent discutate și de alte ONG-uri de conservare. 

6. Proiectul a cunoscut un succes în elaborarea măsurilor de reabilitare și control a eroziunii, 

experiențele dobândite conducând la obținerea și implementarea  cu succes a unui proiect identic pe o 

suprafață de 100 ha teren defrișate, finanțat prin Granturi EEA / Finanțarea ONG-urilor. De asemenea, 

am depus cu succes propuneri de solicitare finanțare din fonduri private pentru restaurarea a încă 600 

ha. 

7. Un alt punct tare foarte important îl reprezintă dezvoltarea colaborărilor cu diferite organizații naționale 

și internaționale care au același scop de a proteja pădurile din România sau din alte țări și de a crea noi 

arii protejate. La nivel național, FCC a creat o coaliție de ONG-uri de conservare care au formulat o nouă 
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viziune a ariilor protejate  din România, anume 12% Parcuri Naționale și 30% arii protejate. Pe plan 

internațional, am reușit să atragem atenția asupra patrimoniului natural al României. 

Puncte slabe:  

1. Pe toată perioada de implementare, proiectul s-a confruntat cu un mediu politic instabil, cu schimbări 

repetate de politicieni și personal tehnic în ministere, ceea ce a făcut extrem de dificilă colaborarea cu 

instituțiile guvernamentale. Sprijinul politic pentru inițiativa noastră și pentru conservarea în general a 

fost într-o continuă discontinuitate. 

2. Proiectul s-a confruntat cu probleme create de  companiile de exploatare a pădurilor subcontractate, 

probleme care au fost cele mai dificil de gestionat și numai cu eforturi foarte mari, din partea personalului 

FCC, proiectul a progresat bine și obiectivele au putu fi îndeplinite în timp util. Un motiv pentru aceste 

probleme este acela că, adesea, aceste companii acceptă un preț, dar fac mai mulți bani prin eliminarea 

neoficială a lemnului suplimentar și, astfel, prin crearea unui profit mai mare. În cazul nostru, aceste 

companii nu au putut câștiga mai mult, deoarece activitatea noastră a însemnat mai mult plantare decât 

tăiere, am executat controale stricte asupra muncii lor și am lăsat în pădure cea mai mare parte a 

lemnului tăiat în timpul conversiilor monoculturilor de molid. 

3. În general, procedurile de obținere a autorizaților sunt foarte birocratice, cu mulți pași de urmat și cu 

diferite niveluri de autoritate, ducând la eforturi extraordinare în urmărirea răspunsurilor și găsirea de 

soluții. Demolarea unui baraj s-a dovedit a fi o sarcină imposibilă, deoarece aprobarea semnată de 

Ministerul Mediului a fost amendată de "rezolvarea problemelor juridice legate de demolarea 

construcțiilor". Având în vedere faptul că drepturile de proprietar sunt împărțite între stat și privat, că 

Administrația Națională a Pădurilor susține că nu pot decide fără aprobarea Ministerului Finanțelor, iar 

Ministerul Finanțelor susține că nu pot decide fără aprobarea Administrației Naționale a Pădurilor, 

imaginați-vă ce obstacolele se întâmpină în executarea acestei activități. Acest lucru este valabil mai 

ales dacă, pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, se modifică cadrul legal și, așa cum s-a 

întâmplat în acest caz, a devenit imposibil pentru FCC să execute această activitate care a fost perfect 

legală în perioada în care am planificat-o și am propus-o. 

Oportunități:  

1. Toate rezultatele obținute în perioada e implementare a activităților de reabilitare au permis ca 

experiențele acestui proiect LIFE + să devină exemple de bune practici,  care pot fi reproduse. Într-

adevăr, eficacitatea activităților întreprinse prin acest proiect LIFE+ a fost înregistrată și în cazul 

suprafețelor reabilitate prin finanțate suplimentar prin Fondurile EEA / Fondurile ONG și prin fonduri 

private.  

2. Rezultatul pe termen lung este contribuția la crearea unui Parc Național în Munții Făgăraș pe o 

suprafață totală de peste 200.000 ha, cu văile din jurul munților Iezer și Păpușa ca zonele de bază strict 

protejate. 

3. FCC a inițiat o platformă de discuții între ONG-urile de conservare și industria lemnului cu scopul de a 

pune în aplicare standarde durabile de management al pădurilor și de a obține un acord cu industria 

lemnului despre un procent de suprafețe de non- intervenție în întreaga țară, sub formă de Parcuri  

4. Viitoare lucrări de reabilitare și / sau îmbunătățire a stării de conservare a habitatelor sunt finanțate din 

fonduri UE. Prin finanțarea proiectul LIFE + a crescut credibilitatea și creează premisele reabilitării și 
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altor  ecosisteme forestiere afectate. Acest lucru crește gradul încredere în rândul finanțatorilor privați și 

permite obținerea unor sume semnificative pentru achiziționarea în continuare a pădurilor. 

5. O oportunitate importantă este generarea de sinergii suplimentare pentru acțiuni de comunicare, cum 

ar fi un program de educație despre viața sălbatică în școlile din jurul Munților Făgăraș, turism ecologic 

și pentru dezvoltarea unei economii noi, neextractive, pentru comunitățile locale care vor crea locuri 

de muncă durabile, surse noi de venit, taxe de conservare pentru administrația parcului și măsuri 

suplimentare de restaurare în zonele afectate. 

Amenințări:  

1. Pe lângă amenințările generice cauzate de evenimente incontrolabile, cum sunt furtul sau dezastrele 

naturale, o potențială amenințare este reprezentată de instabilitatea politică care ar putea duce la 

schimbări legislative și indiferență politică pentru protecția și conservarea naturii. 

2. Agenda politică a guvernului actual, o agendă  care nu este în favoarea ariilor protejate și care propune 

proiecte legislative care vor permite tăierea pădurilor virgine sau distrugerea zonelor strict protejate ale 

parcurilor naționale. 

2.2. Rezultatele proiectului baza acțiunilor ulterioare 

FCC a achiziționat, până în momentul de față, peste 13.000 ha și asigură managementul unui total de aproape 

22.000 ha prin protecție completă a habitatelor. Managementul terenurilor achiziționate se realizează în 

principal printr-un regim de non-intervenție, cu excepția situațiilor în care utilizarea anterioară a terenurilor a 

dus la deteriorarea gravă a ecosistemului și sunt necesare activități de reabilitare intensă, cum ar fi replantarea 

terenurilor defrișate, controlul eroziunii, introducerea la scară largă a puieților de esență tare în monoculturile 

de molid. În cadrul discuțiilor despre viitorul Parc Național din Munții Făgăraș, proprietățile achiziționate de 

FCC vor juca un rol esențial în asigurarea zonelor centrale de protecție necesare și vor reprezenta o sursă de 

specii pentru relansarea acestora în multe dintre zonele adiacente. FCC își va extinde activitățile, în 

următoarea fază a dezvoltării sale, pe o zonă mai largă a Munților Făgăraș și toate experiențele dobândite în 

proiectul LIFE+ vor fi aplicate în zonele de la vest de Valea Dâmboviței. 

2.3. Amenințări pentru habitatele și siturile cheie  

Pe baza analizei amenințărilor și riscurilor, amenințările principale rămase pentru habitatele vizate de proiect 

sunt legate de activitățile umane (exploatarea forestieră ilegală, tăierea excesivă de arbori, incendiile forestiere 

etc.) și schimbările climatice (creșterea temperaturilor și schimbarea tipurilor de precipitații). 

Deși tăierilor ilegale de copaci au scăzut semnificativ în ultimii 10 ani și a fost aproape total oprită în zona de 

proiect a FCC, există încă o utilizare abuzivă a reglementărilor existente privind extracția lemnului. Prin politica 

actuală a guvernului de a slăbi din nou măsurile de control care au fost dezvoltate și introduse cu succes în 

ultimii ani (de exemplu, aplicația mobilă "Inspectorul Pădurii" pentru urmărirea lemnului), progresul lent și 

rezultatele slabe ale Catalogului pădurilor virgine, precum și diferitele proiecte legislative pe care guvernul le-

a prezentat în legătură cu gestionarea ariilor protejate și protecția pădurilor cu valoare naturală ridicată, 

considerăm că distrugerea habitatelor enumerate ar putea deveni în curând o amenințare gravă. 

Schimbările climatice sunt deja o realitate, incendiile pădurilor de molid fiind o amenințare reală. Creșterea 

temperaturii va permite gândacului de coajă să se înmulțească mai des, iar  secetele vor afecta o dată în plus 

molidul mai ales că este un copac cu rădăcină superficial. Infestarea constituie o amenințare reală, iar  o 

pădure nu se poate adapta rapid în decurs de câteva decenii. 
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3. Obiective și metodologie After-LIFE  

3.1 Priorități viitoare de conservare 

În momentul în care am elaborat proiectul LIFE+, în 2011, inițiativa CARPATHIA era la început fără prea multe 

activități decât achiziția de terenuri în vederea conservării. De-a lungul celor 6 anii de proiect, am dezvoltat o 

serie de activități de reabilitare cu rezultate foarte bune și cu impact pozitiv asupra naturii și biodiversității, care 

pot fi aplicate pe suprafețe mai mari din situl Natura 2000 Munții Făgăraș. În același timp, proiectul a elaborat 

planuri și a inițiat activități pe alte suprafețe.. 

Priorități pentru acțiuni viitoare de conservare: 

1. Protecția pădurilor:  

● Continuarea achiziției de păduri în vederea asigurării protecție complete, în zonele actuale ale 

Parcului Național Piatra Craiului și ale văilor Dâmbovița și Lerești și extinderea sre partea de dus a 

Munților Făgărașului. 

2. Activități de reabilitare:  

● Replantarea zonelor defrișate și activități de control a eroziunii pe o suprafață mai mare din sudul 

Munților Făgăraș. 

● Restaurarea pădurilor aluvionare  

● Restaurarea pășunilor alpine degradate 

● Înlăturarea speciilor invazive 

3. Viața sălbatică:  

● Extinderea suprafeței de protecție a vieți sălbatice prin concesiunilor drepturilor de vânătoare; 

● Dezvoltarea unui management funcționa a vieții sălbatice cu accent pe reducerea conflictelor  

● Dezvoltarea unui sistem de monitorizare modern. 

4. Acțiuni Comunitare: 

● Implicarea comunităților locale în activitatea FCC și înțelegerea că Parcul Național Munții Făgpraș 

este în avantajul lor. 

● Monitorizarea atitudinilor și credințelor publicului prin realizarea unor studiu de cercetare a 

dimensiunii umane.  

5. Comunicare: 

● Comunicare prin media locală, regională, națională și internațională cu privire la Parcul Național 

Munții Făgăraș  

● Dezvoltarea și implementarea campaniilor social - media. 

6. Dezvoltarea programului de afaceri verzi: 

● Dezvoltarea unui fond pentru afaceri verzi  

● Asistarea întreprinzătorilor regionali în procesul de dezvoltare a afacerilor verzi 
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3.2. Priorități viitoare de monitorizare 

Pentru a evalua beneficiile proiectului pe termen lung pentru situl Natura 2000 ROSCI0122 Munții Făgăraș și 

contribuția unui Parc Național în Munții Făgăraș, a fost elaborat un plan de monitorizare post-LIFE. 

Pentru asigurarea sustenabilității pe termen lung a rezultatelor și a lucrărilor implementate de "Carpathia 

Restoration", echipa proiectului va continua să desfășoare majoritatea activităților de management după 

încheierea proiectului. În special, FCC va continua să supravegheze activitățile obișnuite, cum ar fi 

replantarea și restaurarea solului erodat și va interveni direct în cazul în care situația o va impune. În același 

timp, este important să monitorizăm plantațiile existente și, pentru câțiva ani, să verificăm dacă sunt 

necesare intervenții suplimentare, în cazul în care pierderile sunt semnificative 

Întrucât restabilirea ecosistemelor naturale este un proces pe termen lung, mai ales atunci când vorbim de 

păduri, am încercat să identificăm indicatori care să urmărească aceste schimbări într-o perioadă extinsă de 

timp, și care pot detecta răspunsurile la măsuri specifice. Activitățile de monitorizare care au fost inițiate în 

cadrul acestui proiect LIFE și care au fost integrate în schema de monitorizare generală FCC, sunt prezentate 

mai jos. 

Abundența speciilor de păsări listate 

Speciile de păsări sensibile la areal sunt influențate de anumite habitate și amenințate prin fragmentarea meta-

populației. În consecință, multe dintre acestea sunt protejate de Directiva Păsări. Restaurarea habitatelor ar 

trebui să ofere noi coridoare, să crească conectivitatea și, în consecință, să conducă la creșterea abundenței 

și a densității în timp. În urma restaurării, se așteaptă să dispară unele specii care caracterizează habitatele 

degradate găsite la studiul inițial al habitatului, în timp ce vor exista persoane specii noi care vor ocupa noile 

habitate. 

Metodologia utilizată constă în numărarea masculilor sau a perechilor de păsări de-a lungul liniilor transecte 

în habitatele degradate care urmează să fie restaurate (habitatele de păduri și pajiști subalpine) și în zonele 

de referință nerestaurate. Abundența indivizilor pentru fiecare habitat, raportul indivizilor la altă specie și 

densitatea fiecărei specii (pe ha sau 100 ha) vor indica beneficiile restaurării habitatelor. 

Monitorizarea păsărilor, acțiune ca urmează activității  D.2, va fi efectuată de ornitologi profesioniști. Finanțarea 

este deja asigurată pentru următorii 5 ani prin Programul peisajelor amenințate (ELP). În plus, vom constitui 

în cadrul FCC o unitate care să implementeze  sondajele standardizate de păsări și vom face legătura cu 

inițiativele naționale (de exemplu, recensămintele de păsări la nivel național realizate de Societatea 

Ornitologică a României). 

Diversitatea speciilor caracteristică vegetației tinere  

Vegetația tânără răspunde cel mai repede a acțiunile de management (restaurare, non-intervenție, schimbări 

în densitățile de mamifere etc.) și determină condițiile forestiere viitoare, ceea ce o transformă într-un 

instrument perfect pentru monitorizarea continuă a impactului proiectului nostru. Restaurarea căilor degradate 

ale habitatelor forestiere (așa cum a început deja cu monitorizarea vegetației în cadrul acțiunii D.4) ar trebui 

să ducă la restabilirea vegetației tinere urmate de recuperarea faunei asociate (nevertebrate și vertebrate) și 

o conectivitate crescută a diferitelor tipuri de păduri / habitate. 

Vom face acest lucru prin măsurarea coroanei vegetației și a diversității speciilor în parcelele de probă 

permanente situate de-a lungul liniilor transecte, în habitatele de pădure degradate care urmează a fi 

restaurate și în pădurile bine conservate. Raportul dintre speciile pădure caracteristice tipului de pădure și alte 
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specii va indica beneficiile restaurării habitatelor, conectivitatea crescută și restaurarea funcțiilor ecologice de 

bază. 

Cu toate resursele disponibile în FCC, este un indicator de măsurat destul de rentabil. FCC împreună cu 

personalul experimentat FCC (tehnicieni forestieri, rangers) vor fi responsabili pentru monitorizarea pe termen 

lung a acestui indicator, și vor fi susținut de studenți și voluntari din cadrul universităților.  

Fotografia în punct fix 

Am început să folosim metoda fotografiei în puncte fixe pentru a vizualiza evoluția vegetație din șanțurile și 

viroagele reabilitate (acțiunea D.1). Acest instrument s-a dovedit a fi foarte valoros și impresionant pe carenoi 

vom continua să-l folosim anual în locațiile selectate. 

Abundența speciei vidra europeană  

Vidra europeană nu este doar o specie listată de Directiva UE privind habitatele, este și un indicator al calității 

generale a ecosistemului acvatic, prin urmare, va trebui monitorizat în continuare. Vom continua să 

monitorizăm specia la sfârșitul iernii / primăvara timpurie și ne vom folosi, de asemenea, de camerele foto  pe 

timpul lunilor de vară pentru a obține mai multe informații despre dimensiunile grupurilor și succesul de 

reproducere. 

Capacitatea logistică necesară pentru această activitate există în cadrul FCC și, prin urmare, monitorizarea 

inițiată de acțiunea D.4 poate fi continuată fără acordarea unor subvenții speciale pentru această activitate. 

FCC a obținut un număr mai mare de camere foto pentru monitorizarea linx-ului eurasian în timpul iernii, care 

pot fi folosite pentru monitorizarea vidrei în timpul verii, fără a genera costuri suplimentare prea mari. 

Schimbări în economia locală  

Vom continua evaluarea numărului de persoane locale angajate sau care desfășoară o activitate independentă 

în activități de trai sustenabile (eco-turismul, muncă de reabilitare ca sursă principală de venit etc.) și a 

numărului întreprinderilor micro, mici și mijlocii durabile (MSME) create sau dezvoltate în jurul zonei proiectului, 

precum și evaluarea numărului de gospodării din zona proiectului care își îmbunătățesc veniturile nete datorită 

activităților proiectului. 

FCC este implicată direct în inițierea unei economii noi bazate pe conservarea și utilizarea durabilă a peisajului, 

ceea ce va conduce la creșterea numărului de persoane care beneficiază în mod direct sau indirect de astfel 

de evoluții. Acest lucru se va reflecta în accesul la locuri de muncă bine plătite, la noile seturi de competențe 

pentru conservare și la venituri stabile din activitățile bazate pe conservare, care contracarează posibila 

scădere a oportunităților de angajare sau a activităților dăunătoare (braconaj, încălcări ilegale) în sectorul 

forestier. 

Numărul locurilor de muncă în cadrul întreprinderilor bazate pe conservare se va evalua anual. Se vor precum 

realiza sondaje și interviuri cu persoane cheie. Continuarea evaluării socio-economice implementate în cadrul 

acestui proiect LIFE, acțiunea D.5 ,poate fi continuată la un nivel mult mai profesionist, deoarece finanțarea 

este deja asigurată pentru următorii 5 ani prin intermediul grantului ELP. 

În plus, pe parcursul implementării proiectului " Carpathia Restoration " am identificat o percepție negativă a 

comunităților locale față de zonele protejate în general, ca fiind una din barierele majore în obținerea unui Parc 

Național în Munții Făgăraș. Monitorizarea dimensiunii umane a eforturilor de reabilitare este extrem de 

importantă. Prin urmare, ne angajăm ca, pe parcursul următorilor 5 ani, să aflăm mai multe despre atitudinile, 

convingerile, acceptarea publică și sprijinul pentru zonele protejate, nivelele de acceptare a vieții sălbatice și 
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motivațiile și comportamentul vizitatorilor axați pe activitățile bazate pe natură. Acest program de monitorizare 

sunt, de asemenea finanțat parțial de grantul ELP și va fi crucial în orientarea și adaptarea comunicării noastre 

 

3.3. Capacități necesare 

Etape de creare a parcului Național Munții Făgăraș necesită efort și o echipă foarte bine construită. Am  început 

să organizăm departamente cu diferite responsabilități și am încheiat parteneriate cu organisme care pot 

furniza anumite expertize. 

Viitoarea echipă va fi formată din: 

Echipa Membrii Responsabilități 

Lider echipă Directori executivi cu 2 asistenți  Dezvoltare strategică și strângere 
fonduri  

Coordonare echipă Coordonator echipă cu 2 asistenți Cooperare permanentă între 
departamente, realizarea planificărilor, 
raportare  

Financiar Director financiar și 6 contabili  Asigurarea contabilității  

Juridic Coordonator echipă cu asistent, jurist și resurse 
umane 

Asigurarea legalității activităților și 
contractelor 

Tehnic Director tehnic, echipă servicii forestiere, 
administrare fond vânătoare, rangeri  

Asigurarea securității pădurii și vieții 
sălbatice, activități de reconstrucție  

Viață sălbatică  Biolog management viața sălbatică, cercetător , 
asistent, echipă de monitorizare viața sălbatică, 
echipă de intervenție rapidă în situații de conflict 
om - animale, reintroducere specii  

Echipă de intervenții rapide in fondul 
de vânătoare, monitorizare păsări & 
viață sălbatică, implementarea 
programelor de reintroducere  

Comunicare  Director comunicare, organizator evenimente, 
responsabil media, web designer 

Coordonarea tuturor activităților de 
comunicare FCC, organizare 
evenimente, realizare materiale 
promovare colaborare cu agenție de 
PR  

 

Mai mult, vom lucra cu următoare specializări externe FCC: 

Cluster proiect Organizație Rol 

Departament juridic  Allen & Overy Bucharest Consultanță juridică pro bono 

Departament financiar  Ernst & Young București Consultanță fiscală pro bono 

 Decreso Consult Ltd. Auditor 

Departament tehnic Diferite companii forestiere  Replantare si conversia monoculturilor  

Viață sălbatică  Universitatea din  Ljubljana Analiza AND  

 Parcul Natural Vânători Neamț Consultant reintroducere bizoni  



Plan de conservare After-LIFE FUNDAȚIA CONSERVATION CARPATHIA 

 

 

17 

 Universitatea din Praga Consultant reintroducere cocoș de 

mesteacăn  

 Gerhard Schwab Consultant reintroducere castor 

 Societatea ornitologică Română  

Milvus Group 

Consultant și contractor pentru 

monitorizare și conservare păsări  

Departament comunicare  McCann PR Consultant pro bono și contractor 

pentru media și social media, 

evenimente naționale, print material 

Programe comunitate locală  Fundația ProPark  Partener și contractor pentru 

programele comunitate locală 

Programul afaceri verzi  Conservation Capital Partener și contractor pentru 

dezvoltarea afacerilor verzi  

 

3.4. Aspecte instituționale/Provocări politice 

Pe toată perioada de desfășurare a proiectului LIFE +, am avut o experiență neplăcută în ceea ce privește 

sprijinul politic pentru inițiativa noastră și pentru conservare în general. Una dintre cele mai mari provocări 

întâlnite în acest proiect a fost legată de aprobările și autorizările necesare din partea autorităților sau 

administrațiilor, care au fost întârziate sau nu au putut fi obținute. Situația politică instabilă, cu politicieni și 

personal tehnic în schimbare a făcut extrem de dificilă colaborarea eficientă cu diferitele instituții 

guvernamentale. Din nefericire, aceasta situație este foarte frecventă întâlnită în majoritatea proiectelor mari 

din țară. 
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4. Perspective financiare  

4.1. Măsuri relevante de finanțare pentru activitatea viitoare 

Deși este important ca FCC să continue asigurarea pădurilor pentru conservare, este esențial să asigurăm 

fondurile suplimentare și specifice pentru a obține suportul comunităților locale și pentru a avea cel mai mare 

impact asupra conservării transformând, în final, aceste păduri într-un parc național sprijinit de comunitățile 

locale . 

Din acest motiv FCC a folosit foarte multe resurse, pe parcursul ultimului an, în strângerea de fonduri pentru 

următoarea fază a proiectului CARPATHIA. Acest lucru a dus la o serie de succese: 

1. FCC primește între 30-75.000 € p.a. de la diferite fundații sau parteneri implicați în restaurare ecologică. 

2. FCC a primit o donație de 2,75m € din partea Fundației Oak pentru restaurare, monitorizarea vieții 

sălbatice și comunicare. 

3. FCC a câștigat o finanțare de 5m $US din partea Programului Peisaje Amenințate pentru reabilitare, 

conservarea vieți sălbatice, comunități locale, comunicare și dezvoltarea de afaceri verzi. 

4. Fundația Wyss asigură fonduri pentru continuarea achiziției de păduri în  partea de sud a Munților 

Făgăraș 

5. FCC a depus un proiect de 1,45m € pentru dezvoltarea afacerilor de conservare în arcul Carpatic 

împreună cu parteneri din țări din jurul Carpaților. 

6. FCC trebuie să depună propunerea de proiect unui al doilea proiect LIFE+ in valoare de 26,7m €  

FCC are deschise o serie de discuții cu potențiali finanțatori, care vor susține costurilor operaționale generale, 

costurile de restaurare și achiziționarea de terenuri suplimentare. 

Pe termen mediu și lung, dezvoltarea afacerilor de conservare ar trebui să alimenteze un fond fiduciar prin 

venituri directe și prin taxe de conservare, prin care vor fi acoperite costurile operaționale pentru un viitor Parc 

Național Făgăraș. 
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