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Pădure - conservare și
management

01



• 26 ha de pădure cumpărate pentru 
protecție integrală.

• Am continuat să furnizăm lemn de 
foc localnicilor din zona de proiect 
CARPATHIA. 

• Am verificat situația unor zone 
ripariene, unde vom face în viitor
lucrări de reconstrucție ecologică. 

Activități

01 Pădure - conservare și management





Reconstrucție ecologică

02



• Am finalizat campania de 
reîmpădurire de toamnă: am plantat 
43.800 de puieți în condiții grele, 
ajungând chiar și la 1.825 de metri 
altitudine.

• La solicitarea Ministerului Mediului, 
Apelor și Pădurilor am întocmit un 
raport al zonelor tăiate ras, 
cumpărate de fundație și al 
suprafețelor care au fost plantate 
până în prezent. 

• În câteva pepiniere am plantat 
semințe de brad. Puieții vor putea fi 
folosiți pentru reîmpăduriri abia peste 
3 ani.  

• Am pregătit humus din pădure pentru 
pepiniere și seră. 

• Am continuat lucrările de conversie a 
pădurilor de molid și am reintrodus
specii de foioase și conifere care au 
existat în trecut.

02 Reconstrucție ecologică

Juniper



Conservare faună
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03 Wildlife 

Activități

• După 200 de ani de la dispariția lor zimbrii revin în 
munții Făgăraș! 

• Am adus primii patru zimbri într-o încintă de 
aclimatizare pe Valea Dâmboviței și intenționăm să 
aducem încă șapte până la finalul anului. Ei vor fi 
eliberați în sălbăticie primăvara viitoare.

03 Faună

https://www.carpathia.org/ro/muntii-fagaras-devin-acasa-pentru-zimbri/


• Camerele de monitorizare pentru 
determinarea populației de râși 
instalate în octobrie au avut 
rezultate pozitive la aceasta specie
în 18 locații. Lucrăm în paralel la 
interpretarea rezultatelor colectate 
în sezonul 2018-2019.

• Rangerii noștri patrulează pentru a 
preveni braconajul.

03 Wildlife 03 Faună



Imagini camere de 
monitorizare faună



03 Wildlife 

• Măsuri de management: am solicitat și obținut încă o 
derogare de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
pentru relocarea unui alt urs problemă din zona Rucăr, 
care a făcut pagube în rândul animalelor domestice și care 
pune în pericol populația locală. 

• Problemele cauzate de faună au avut un nivel ridicat în 
toamna anului 2019. Chiar dacă echipa de intervenție 
rapidă a continuat să încerce să țină la depărtare mistreții 
și urșii de comunități și au fost întreprinse peste 100 de 
intervenții din luna iunie până în prezent, situația nu este 
una liniștită. 

• Autoritățile locale au înaintat o solicitare autorităților
regionale pentru a permite relocarea preventivă a urșilor
care coboară în comunități. În prezent, un urs trebuie să
provoace cel puțin două daune înainte de a putea fi luate
măsuri legale (mutarea într-o zonă retrasă sau recoltare).

• Am oferit consultanță pentru proprietari, în vederea
îmbunătățirii sistemelor de protecție a gospodăriilor. Cele 
cinci garduri electrice puse la dispoziție gratuit au efecte 
pozitive și țin fauna la depărtare. 

03 Faună

https://www.carpathia.org/ro/peste-100-de-interventii-ale-echipei-rapide-pentru-gestionarea-conflictelor-om-animale-salbatice-si-totusi-problemele-continua/


Cobor 

Fermă de biodiversitate
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• Ne ocupăm de curățarea pașunilor 
de diverși arbuști.

• Reparăm gardul care împrejmuiește 
cele 20 de hectare de pășune unde 
găzduim caii aflați în grija noastră. 
Dacă doriți un loc bun pentru cai vă 
așteptăm în vizită la Cobor sau 
verificați oferta pensiunii și a 
centrului de reabilitare pt cai. 

• Am verificat pășunea pe care am 
plantat stejari în primăvară. Pentru 
ca avem o rată de succes de doar 
30%, vom reveni în primăvară și 
vom înlocui puieții care nu s-au 
prins. 

04 Cobor Biodiversity Farm

Activități

04 Cobor Ferma de biodiversitate

https://cobor-farm.ro/ro/centru-de-reabilitare-pentru-cai/


• Avem 103 Sure de stepă, iar cireada noastră crește. Sunt tare 
frumoase așa pufoase, “îmbrăcate” de iarnă... 

• Suntem mulțumiți de canisa de Ciobănești carpatini:
reorganizăm spațiul înainte de venirea iernii și facem mai multe 
țarcuri pentru puii de anul viitor. 

04 Cobor Biodiversity Farm04 Cobor Ferma de biodiversitate



• Suntem foarte încântați de premiul 
“Promotor al mediului natural”,
obținut la Gala Comunității Țării 
Făgărașului, după ce, la prima editie 
a galei, am obținut premiul “Promotor 
Promotor al artei, culturii și tradițiilor 
în Țara Făgărașului”.

• Am muncit mult în toți acești ani și 
ne bucurăm că efortul nostru a fost 
recunoscut.  

05 Cobor Ferma de biodiversitate



• Alege să petreci Craciunul sau Revelionul la Cobor! 

• Vă așteptăm cu drag la Ferma de biodiversitate Cobor!

04 Cobor Biodiversity Farm04 Cobor Ferma de biodiversitate

https://cobor-farm.ro/ro/craciun-la-ferma-de-biodiversitate-cobor/
https://cobor-farm.ro/ro/revelion-la-ferma-de-biodiversitate-cobor/
https://cobor-farm.ro/ro/


Comunicare & 

comunități locale
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• Am semnat un nou contract finanțat de 
Comisia Europeană, prin linia LIFE, pentru 
următorii cinci ani. 

• Proiectul LIFE CARPATHIA ne va sprijini în 
activitățile noastre din munții Făgăraș, în 
beneficiul biodiversitășii și al oamenilor: 
conservare, reconstrucție ecologică, faună, 
comunicare/comunități locale și dezvoltare de 
afaceri verzi. 

05 Comunicare si comunitati locale – LIFE CARPATHIA



• Am participat la Conferința despre 
păduri virgine din Bratislava, 
Slovacia. Directorii executivi, 
Barbara și Christoph, au fost invitați 
să facă o prezentare despre 
activitatea și rezultatele fundației, în 
timpul cinei de gala. 

• Am primit vizita Gărzii Forestiere 
Ploiești, împreună cu Ministrul 
Mediului, Pădurilor și Apelor. 

• Delegația a vizitat o tăiere veche pe 
Valea Vâlsanului (în sudul munților 
Făgăraș), cel mai mare șantier de 
reconstrucție ecologică achiziționat 
de CARPATHIA, 106 ha, unde, în 
2018 și 2019 am plantat 328.750 de 
puieți. 

05 Comunicare si comunitati locale – Vizite nationale si internationale



• Am participat la întâlnirea de lucru 
cu participare internațională pe 
subiectul monitorizarea carnivorelor 
mari în Carpați. Întâlnirea a fost 
organizată în Colțești, Alba de către
WWF (World Wildlife Fund), în 
paralel cu cea de-a zecea Întâlnire a 
Convenției Carpatice (Grupul de 
Biodiversitate). 

• Am avut ocazia să împărtășim 
colegilor rezultatele studiilor 
noastre. 

05 Comunicare si comunitati locale – Întâlnire carnivore mari



• Ajutorul voluntarilor care ni s-au 
alăturat pe Valea Vâlsanului (în 
sudul munților Făgăraș) a fost foarte 
apreciat:

✓ împreună cu Nico de Transilvania
(DJ internațional și antreprenor
cultural), voluntari și localnici 
angajați în regim sezonier, sub 
coordonarea rangerului nostru șef, 
Ionuț Crețu, am plantat 15.000 de 
puieți într-o zonă degradată, tăiată 
la ras în trecut, în cadrul proiectului
Forests without frontiers.

✓ Împreună cu voluntarii coordonați de 
ONG-ul de mediu Agent Green am 
plantat 7.300 de puieți.

Vă mulțumim pentru implicare!

05 Comunicare si comunitati locale – Voluntariat

https://www.forestswithoutfrontiers.org/#homepage


• Apreciem ajutorul celor doi voluntari 
care s-au alăturat echipei noastre 
de monitorizare a faunei, Maria și 
Bogdan. Ei sunt implicați pentru 
câteva luni atât în activitatea de 
teren, de colectare probe genetice, 
cât și de interpretare date. 

• Lucrăm la dezvoltarea unui program 
de voluntariat care va fi disponibil pe 
www.carpathia.org la finalul lunii 
ianuarie. Dacă sunteți interesați de 
o experiență verde, urmăriți-ne!

05 Comunicare si comunitati locale – Voluntariat

http://www.carpathia.org/


La fiecare final de an, 20% din impozitul pe profit al firmei poate fi 
direcționat spre o cauză bună, fără niciun cost.

• Reîmpăduriri, repopulări cu specii dispărute, eco-turism, protejarea legală a 
pădurilor valoroase din munții Făgăraș - iată spre ce poți direcționa cei 20% din 
impozitul tău pe profit!

• Stă în puterea ta să contribui la conservarea unui adevărat sanctuar al naturii 
sălbatice din România - munții Făgăraș.

https://www.carpathia.org/ro/companii/

Mulțumim tuturor celor care au decis să ne susțină
printr-o sponsorizare!

05 Comunicare si comunitati locale _Parteneriat pentru conservare

https://www.carpathia.org/ro/companii/


Vizitează CARPATHIA –

întreabă despre programele

noastre de ecoturism la 

info@carpathia.org. 

Rezervă o vacanță în sălbăticie și vei

contribui la sprijinirea proiectului de

conservare de păduri. 

Anul viitor, pachetele noastre de 

ecoturism vor include traversarea 

lacului Pecineagu, cu pluta electrică.

mailto:info@carpathia.org


Alăturați-vă proiectului nostru:

• Crearea celui mai mare parc național acoperit de păduri din Europa.

• Cumpărarea și reconstrucția ecologică anuală a 100 ha, parcele tăiate la ras, în trecut.

• Protejarea animalelor sălbatice pe o suprafața de 65.000 ha, aflată în gestiunea CARPATHIA.

• Dezvoltarea sustenabilă a comunităților locale.

• Proiecte de educație ecologică.

FUNDATIA

CONSERVATION

CARPATHIA

Calea Feldioarei 18, Brasov – Romania

info@carpathia.org
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