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Proiecte noi

Programul pentru Peisaje
Amenintate (Endangered 
Landscape Programme)

LIFE
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Activitati

01 New projects

• Proiectul a inceput in ianuarie 2019 si va acoperi, pe o perioada
de 5 ani, urmatoarele activitati:  

• Conservare padure

• Refacere habitate degradate pe 2.350 hectare

• Management fauna (reintroducere zimbru si castor in muntii
Fagaras, echipa de interventie rapida pentru a preveni/rezolva
conflictele om-animale salbatice, garduri electrice, compensatii
private pentru eventuale daune cauzate de fauna) 

• Dezvoltarea unei economii locale sustenabile bazată pe afaceri 
verzi, cu antreprenori din comunele din jurul muntilor Fagaras

• Comunicare, relatia cu comunitatile, studii
sociologice,evenimente locale si nationale

Va vom tine la current cu demersurile acestei initiative unice in 
Romania. 

• Programul pentru Peisaje Amenintate
(Endangered Landscape Programme) este 
administrat de Cambridge Conservation 
Initiative și finanțat de Arcadia, un fond 
caritabil creat de filantropii Peter Baldwin și 
Lisbet Rausing. 

www.endangeredlandscapes.org

• Donatia de 5 milioane USD primita de FCC 
va fi folosita pentru îndeplinirea misiunii 
Fundației Conservation Carpathia, aceea de 
a crea o rezervație naturală suficient de 
mare încât să permită naturii să se 
desfășoare și care să creeze beneficii 
comunităților locale, creând condițiile unui 
viitor parc național.

• Doar 8 proiecte din peste 50 au fost
selectate pentru aceasta finantare, semn al 
increderii in activitatea FCC, al potentialului
proiectului si al oportunitatii Romaniei de a 
deveni cea mai verde tara europeana. 



Activitati

01 New projects

• Proiectul depus cuprinde 75 de activitati pe 5 piloni:

• Conservare padure

• Refacere habitate degradate

• Protectie/management fauna 

• Comunicare

• Dezvoltarea afaceri verzi

• Aprobarea acestui proiect ar fi un pas important pentru Romania si pentru
idea crearii celui mai mare parc national din Europa, in cooperare cu toti
factorii interesati. 

• LIFE este instrumentul financiar
care sprijină proiecte de protecție
a mediului în Uniunea Europeana

• Dupa succesul proiectului LIFE 
anterior, desfasurat in perioada
2012 – 2018, in luna ianuarie 2019 
FCC a depus la Comisia
Europeana o nouă cerere în cadrul
programului LIFE, care va acoperi
activități foarte importante în
comunitățile din jurul munților
Făgăraș



Padure - conservare si
management:  

312 ha de padure cumparate pentru

protectie totala

patrula pentru combatere ilegalitati
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Activitati

• Situl Natura 2000 Râul Târgului –
Argeșel – Râușor Natura 2000 
site: lucru la elaborarea planului
de management – analize GIS, 
harti, statusul de conservare al 
carnivorelor mari

• Leaota: pregatirea raportului anual
2018 cu privire la activitatile in 
proprietatile Wildland si finalizarea
planului de conservare din zona.

• Patrule impreuna cu Jandarmeria
locala pentru a preveni activitati
ilegale

02 Forest management

• Am continuat sa furnizam lemn de 
foc in comunitatile dezavantajate, 
pentru a scadea presiunea taierilor
ilegale in proprietatile administrate 
de noi, datorate crizei lemnului de 
foc.





Conservare fauna
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03 Conservare fauna 

Activitati

• Am continuat campania de colectare a mostrelor ADN 
la speciile ras si lup - 55 lup si 22 ras

• Verificarea camerelor de monitorizare fauna si
centralizarea rezultatelor intr-o baza de date. 

• FCC in vizita la Parcul Natural Vanatori Neamt pentru
schimb de experienta cu echipa responsabila de 
zimbri.

• Patrule pentru combaterea braconajului.



03 Wildlife 03 Wildlife 

Wolf tracks 

Camera trap Chamois tracks 

Wolf tracks 

Imagini surprinse de camerele de 

monitorizare fauna





Cobor

Ferma de biodiversitate
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• Am finalizat noul adapost si gardul
pentru Surele de stepa

• Sosorea primei viteluse Sura de 
stepa ne-a bucurat; mai asteptam
inca 24! ☺

• Avem un nou oaspete de la 
Bucuresti, in pensiunea noastra de 
cai

• Vizita Nicoletei Carpineanu (Nico de 
Transilvania), DJ international 
antreprenor cultural: vom colabora
in proiectul ei de conservare
“Forests Without Frontiers” (Paduri
fara Frontiere).

04 Cobor Ferma de biodiversitate

Activitati







Comunicare & 

comunitati locale
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• Membrii echipei CARPATHIA au 
participat la cursul despre
Dezvoltare sustenabila si comunitati
locale - un program sustinut de 
ProPark Fundatia pentru Arii
Protejate

• Filmul “Romania neimblanzita” a 
fost prezentat studentilor si
profesorilor de la Universitatea
Northeastern USA – multumim
Asociatiei Romanilor din New 
England pentru promovarea
frumusetii naturale a Romaniei si a 
rezultatelor proiectului FCC

• Continuam lucrarile la cele doua
cabane de pe Valea Dambovitei, 
care vor servi ca centru educational 
de mediu pentru elevi, studenti si
voluntari si centru de cercetare
pentru biologi.

Activitati

05 Comunicare si comunitati locale

• FCC a participat impreuna cu alte

ONG-uri de mediu si reprezentanti

ai Ministerului Mediului la intalnirea

despre studiul identificarii padurilor

virgine

• FCC a participat la Alpin Film 

Festival, Brasov, Romania



Caravanele de informare in sate si in
scoli sunt o activitate importanta, parte
a planului de management al sitului
Natura 2000 Raul Targului - Argesel -
Rausor. Am vizitat comunitatile din
Albestii de Muscel, Valea Mare Pravat,
Leresti si Rucar, am discutat si impartit
materiale despre aria protejata.

05 Comunicare si comunitati locale



Fotograful britanic Nicholas JR White 
documenteaza de mai bine de un an 
‘CARPATHIA’ – padurarii FCC si
viziunea crearii celei mai mari si
rezervatii de natura salbatica din 
Europa, in sudul Carpatilor romanesti. 
Fotografii de la ultima lui vizita si altele
facute in proiectul lui: 

https://www.nicholasjrwhite.co.uk/carpathia

05 Comunicare si comunitati locale 

https://www.nicholasjrwhite.co.uk/carpathia


• Pregatim ghizi pentru programele ce
vor promova CARPATHIA ca 
destinatie de eco-turism: 
observatoarele de animale
salbatice, Ferma de biodiversitate
Cobor si alte zone emblematice din 
muntii Fagaras. 

05 Comunicare si comunitati locale



Daca sunteti interesati de programele
noastre de eco-turism puteti solicita
detalii la adresa: 
s.bordea@carpathia.org

Sezonul va incepe in curand!

mailto:s.bordea@carpathia.org




Alaturati-va proiectului nostru:

• Crearea celui mai mare parc national acoperit de paduri din Europa

• Cumpararea si reconstructia ecologica anuala a 100 ha, parcele taiate la ras, in trecut

• Protejarea animalelor salbatice pe o suprafata de 24.000 ha, aflata in gestiunea CARPATHIA

• Dezvoltarea sustenabila a comunitatilor locale

• Proiecte de educatie ecologica

FUNDATIA

CONSERVATION

CARPATHIA

Soseaua Cristianului 12, Brasov – Romania

info@carpathia.org
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