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Ne continuăm misiunea!

Ne confruntăm cu provocarea de a continua 
activitățile noastre de conservare, în ciuda
pandemiei COVID-19. Evident, riscul este mai
mic în zonele rurale de la poalele munților și în
pădure, în timp ce în oraș există un risc mult
mai mare. 
Restricțiile ne afectează pe toți, dar, în același
timp, activitățile noastre sunt acum necesare
mai mult ca niciodată, pentru NATURĂ și
pentru OAMENI. Acesta este motivul pentru 
care luna martie a fost una dintre cele mai
aglomerate luni și mulți dintre noi s-au implicat
în multe activități diferite, în paralel.

La jumătatea lunii martie am închis sediul din 
Brașov și angajații de la birou lucrează de 
acasă. Vom încerca să continuăm activitatea
pe teren cât mai mult timp, cu cea mai mare 
grijă pentru toți cei implicați, mai ales că se 
apropie perioada de reîmpădurire. 

Continuăm gestionarea și monitorizarea faunei
sălbatice, protejarea pădurilor și am demarat 
un program social de ajutorare a bunicilor din 
zona de proiect CARPATHIA.



Pădure - conservare și
management
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• Datorită restricțiilor COVID-19, în 
luna martie nu am mai semnat
contracte. Cu toate acestea, pregătim
achiziția următoarelor proprietăți și,
de îndată ce interdicția deplasărilor
va fi ridicată, vom putea asigura din 
nou mai multe păduri pentru 
conservare.

• Cu excepția patrulelor de teren ale 
rangerilor noștri pentru a preveni
exploatarea ilegală și braconajul, luna
martie a fost o perioadă de planificare
a activităților de conservare și de
scriere: noul nostru proiect LIFE 
Carpathia necesită multă energie și
muncă în echipă: specificații tehnice, 
achiziții, contracte, calendare pentru 
activități etc. 

• Este o provocare să punem în
aplicare un proiect atât de mare, dar
suntem încântați de fiecare pas pe 
care îl parcurgem cu succes!

Activități
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Reconstrucție ecologică
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• Am curățat drumurile forstiere de 
zăpadă și de copacii căzuți și am 
amenajat depozitele intermediare 
pentru puieții pe care îi vom planta.

• După ce am terminat, accesul la 
șantierele de reconstrucție a fost din 
nou blocat de ninsoare. 

• Ne-am propus să începem 
reîmpădurirea la sfârșitul lunii 
martie, dar se pare că tot în aprilie și 
mai o vom face, ca de obicei. 

02 Reconstrucție ecologică



Conservare faună
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Reintroducere faună:

Împreună cu echipa de management a faunei sălbatice am început să lucrăm la 
planurile de reintroducere a castorului în sud-estul munților Făgăraș. Până la 
finalizarea documentației, rangerii noștri au început să pregătească terenul și au 
plantat sade și puieți din trei specii de salcie (plesnitoare, albă și căprească), de-a 
lungul cursurilor de apă - sursă de hrană pentru viitoarele familii de castori.

Zimbrii au fost eliberați din țarcul de carantină în incinta de aclimatizare. Ei se bucură
de spațiul mai mare și învață să se acomodeze și cu alte specii, inclusiv carnivore 
mari.
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Monitorizare & management faună: 

• Rangerii au continuat prelevarea
probelor de excremente și urină la 
specia lup, pentru analiza ADN. 
Până în prezent am colectat 237 de 
probe, din 300 stabilite ca obiectiv. 
Am decis să extindem perioada de 
colectare până la sfârșitul lunii
aprilie.

• Din cauza atacurilor repetate și a 
daunelor provocate animalelor
domestice, am fost nevoiți să
eliminăm un urs care devenea din 
ce în ce mai periculos pentru 
localnicii din comuna Rucăr. Echipa 
noastră de intervenție rapidă face 
eforturi pentru a ține urșii și mistreții
departe de comunități.
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Lup și pradă – mistreț

Urs și pradă - vacă

Urs surprins pe o cameră de supraveghere



Wolf track



COBOR

Fermă de biodiversitate
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• În sfârșit primăvară! Pășuni verzi
pentru caii găzduiți la ferma noastră.
Ups, încă nu! Vremea s-a jucat cu 
noi în martie!

• Am curățat pășunile, am antrenat
caii și am început să plantăm tufișuri
sălbatice (măceș și păducel) pentru 
a separa pășunile în mod natural, cu 
garduri vii, oaze de biodiversitate 
pentru alte specii. Așteptăm vreme 
mai prietenoasă pentru a planta și 
pomii fructiferi. Caii cu siguranță vor 
fi fericiți și cu umbra și cu fructele 
viitorilor meri!



• Sera și grădina fermei vor oferi
legume gustoase: ridichi, ceapă, 
usturoi, spanac și salată, pentru 
moment. Vom continua să plantăm și
alte legume în aprilie, când vremea
va fi mai caldă.

• Am plantat de-a lungul gardului tufe 
de zmeur. Sperăm să ne delectăm la 
anul cu primele fructe! V-ați gândit 
cumva la clatite cu ciocolată și 
zmeură?! ☺

• Analizăm cum să susținem 
funcționarea fermei în timpul
pandemiei COVID-19. Pe lângă
măsurile SSM luate pentru angajații
noștri, ne îngrijorează situația
financiară a fermei și a micilor
producătorii locali, care contau pe 
noi. Deoarece ecoturismul este pus 
pe pauză, intenționăm să lansăm
înainte de Paște un program „De la 
fermă pe masă, la oraș” și să livrăm 
produse din satul nostru în orașele
vecine - Făgăraș și Brașov, pentru a 
acoperi o parte din salariile colegilor 
noștri și pentru a obține venituri 
pentru producatorii locali.
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• Canisa noastră de Ciobănești 

carpatini este plină de micuți 

blănoși. Pe cât sunt de simpatici 

acum, pe atât vor fi de fioroși atunci 

când vor apăra animalele domestice 

de urși sau lupi. În curând această 

generație va fi donată fermierilor din 

munții Făgăraș. 

• Iar din urmă vin nouă micuți, fătați în 

luna martie. 
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• Primele produse din Sură de stepă

sunt gustoase! Abia așteptăm să le 

încercați și voi, împreună și cu alte 

bunătăți locale! 

• În cadrul protocolului semnat cu 

Liceul Tehnologic Făgăraș am 

găzduit o primă praticantă. Doar 

pentru o săptămână, din păcate. 

Vom relua programul după 

încheierea situației de urgență 

cauzată de pandemia COVID-19. 
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• Bunicii din sud-estul munților Făgăraș
primesc sprijin de la natură!

• În contextul pandemiei COVID-19, 
am venit în sprijinul a zece comunități
zona proiectului CARPATHIA (munții 
Făgăraș și Leaota) și am început să 
oferim persoanelor în vârstă, fără
nicio formă de ajutor, 500 de pachete
săptămânal cu produse alimentare și
de igienă de bază.

• O campanie emoționantă pentru 
rangerii noștri, care vor distribui 
pachetele timp de opt săptămâni, 
când sperăm să se încheie perioada 
de urgență. 

• Dacă dorești să contibui poți dona 
aici: 
https://www.carpathia.org/ro/doneaza/
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• Am fost invitați să participăm la 
Programul de conservare ESRI și ni 
s-a oferit cu amabilitate un pachet
ArcGIS pentru Gestionarea ariilor
protejate, care conține o varietate
de instrumente și aplicații ce ne vor
ajuta să optimizăm colectarea, 
analiza și transparența datelor, în
eforturile noastre de zi cu zi de 
conservare.
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• Centrul nostru de educație pentru 
mediu nu mai este un vis! El prinde
viață pe măsură ce trec lunile! 
Planificăm să inaugurăm această 
construcție verde în vară, după ce 
se va liniști situația post pandemie
COVID-19.

• Centrul este destinat să găzduiască
voluntari și elevi/studenți de toate 
vârstele din România și din 
străinătate care vor participa la 
activități de educație bazate pe 
natură, pentru a înțelege/învăța
conservarea aplicată.

• Refacerea acestei vechi cabane
montane nu ar fi fost posibilă fără
donațiile Fundațiilor Temperatio și
Pancivis! Mulțumim!

• Continuăm planurile noastre de 
dezvoltare a infrastructurii cu o a 
doua cabină montană, care va
deveni un centru de cercetare
pentru biologii, rangerii și voluntarii
noștri.
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• Asociația Aqua Crisius și proiectul
nostru sunt parteneri în gestionarea
râurilor din sud-estul munților
Făgăraș.

• În noiembrie, 4.000 de păstrăvi
autohtoni (indigeni) au fost introduși 
în apele limpezi din sudul munților 
Făgăraș, iar în martie 10.000 de 
embrioni din aceeași specie au fost
plasați în două sisteme de incubație.

• Știre și video de campanie aici. 
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• O parte din personalul nostru a 
participat la un training de statistică. 
Acest instrument ne va ajuta să 
organizăm mai bine 
datele/rezultatele activităților 
noastre.
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• FCC a participat la conferința
"European travel and its role in 
Wildlife Conservation" organizată
de The European Nature Trust la 
Londra, Marea Britanie.

• Participanții au pregătit filme de 
prezentare a proiectelor, am avut
discuții de panel și o sesiune de 
întrebări și răspunsuri în fața unui
public (cca. 150 de participanți) 
format din jurnaliști, bloggeri, 
agenții de turism de renume și
călători pasionați de natură. În
general, am primit o mulțime de 
întrebări și feedback pozitiv din 
partea publicului, care a fost
interesat să afle mai multe despre
munca noastră și programele 
noastre de turism, bazat pe 
conservare.
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Anul acesta 2% devine 3,5% 

• Dacă ai obținut venituri din salarii, poți redirecționa 3,5% din impozitul pe 
2019 datorat statului către cauza noastră, protejarea naturii sălbatice.

• Formularul 230 trebuie depus la ANAF până la 25 mai 2020.

• Dacă preferi, trimite formularul completat și semnat la sediul nostru, până în
15 mai, ca să avem timp să le organizăm și să depunem în timp util la 
direcția fiscală de care aparții. 

• Mai multe despre redirecționarea 3,5% către FCC aici. 
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https://www.carpathia.org/wp-content/uploads/2020/02/FCC-Formular-230.pdf
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Cariere

• A lucra pentru CARPATHIA este
mai mult decât un loc de muncă, 
devine un stil de viață.

• Avem disponibile aceste pozitii 
vacante (dați click pentru detalii):

✓ Conservation Enterprise Manager

✓ GIS expert

În viitorul apropiat vom publica anunțuri 
pentru pozițiile :

✓ Tehnician senior zimbri;

✓ Tehnician junior zimbri;

✓ Asistent junior management de 
proiect.

• Dacă ai experiența necesara și esti 
pasionat de conservare, trimite-ne 
un CV și o scrisoare de intenție la 
jobs@carpathia.org.

https://www.carpathia.org/wp-content/uploads/2019/12/CARPATHIA_ToR_Conservation_Enterprise_Manager_EN.pdf
https://www.carpathia.org/wp-content/uploads/2020/02/ToR-GIS-Expert-20200225.pdf
mailto:jobs@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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