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01 Pădure - conservare și management

• Am analizat îndeaproape situația
pădurilor noastre naturale bătrâne, 
care pot fi supraprotejate și incluse
în Catalogul Național al pădurilor
virgine și cvasi-virgine: încă 1.100 
de hectare pot intra în această
categorie, asta înseamnând că
pădurea nu va fi protejată numai de 
munca noastră, de statutul fundației 
și de modul în care am înregistrat-o 
la Cadastru, ca pădure în 
conservare, ci va fi de neatins, 
conform legislației române, păstrată 
în perpetuitate pentru generațiile 
următoare. 

• Continuăm toate activitățile pe care 
le putem implementa în timpul
pandemiei Covid-19. Din fericire, 
lucrările de teren se desfășoară în
zone îndepărtate, astfel încât
rangerii noștri sunt în siguranță și își
pot continua sarcinile.





• Datorită restricțiilor COVID-19, în
luna aprilie 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.

• Prezența rangerilor noști care 
patrulează o suprafață de peste
65.000 de hectare a influențat
pozitiv reducerea exploatării ilegale
și în pădurile vecine.

Activități
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Reconstrucție ecologică
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• Am avut mult de lucru la 
îndepărtarea zăpezii de pe 
drumurile de acces, astfel încât să 
putem ajunge la zonele unde vom
planta.

• Am început reîmpădurirea folosind
echipe mai mici de angajați
sezonieri. Am avut chiar și un grup
de tineri din Curtea de Argeș, care 
lucrau la hoteluri sau restaurante, 
dar datorită Covid-19 au rămas fără
serviciu și au vrut să vină să lucreze
cu noi. Au făcut treabă bună!
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https://www.carpathia.org/ro/primavara-reimpadureste-muntii-fagaras/


• Acolo unde am avut puieți suficient 
de mari, i-am scos din pepiniere și i-
am transportat în zonele de plantare.

• Am mutat răsadurile de brad, în 
vârstă de un an, din seră într-una din 
cele șapte pepiniere ale noastre. Vor
rămâne acolo cel puțin 3 ani, până
când puieții vor fi suficient de înalți
pentru a umple golurile lăsate de 
tăierile rase făcute acum 8-15 ani.

• Și pentru că avem nevoie de mai 
mulți arbori, am decis să construim
încă un solar.

• Am colectat și pregătit humus din 
pădure pentru solar și pepiniere.

• La cererea Gărzii Forestiere am 
trimis planurile noastre de 
reconstrucție ecologică pentru 
următorii cinci ani.
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Monitorizare faună

• Rangerii au continuat prelevarea
probelor de excremente și urină la 
specia lup, pentru analiza ADN. 
Până în prezent am colectat 244 de 
probe, din 300 stabilite ca obiectiv. 

• Odată cu începutul perioadei de 
împerechere, mai mulți rangeri au 
participat la monitorizarea la cocoș 
de munte.
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Management faună: 

• Am cumpărat 40 de garduri electrice
pe care le vom pune gratuit la 
dispozitie fermierilor locali, în zone 
predispuse atacurilor, pentru a 
preveni conflictele cu animalele
sălbatice.

• Am continuat să plantăm sălcii de-a 
lungul cursurilor de apă, pentru a 
îmbunătăți habitatul pentru 
reintroducerea castorilor.

• Zimbrii - în așteptarea eliberării în
sălbăticie în luna mai!
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Wolf track





COBOR

Fermă de biodiversitate
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• Programul lansat de Paște „De la 
fermă, pe masă, la oraș” ne-a ajutat
să rezolvăm temporar și parțial 
problema veniturilor în această 
perioadă dificilă, când turismul este
blocat.

• Am umplut coșuri cu legume 
proaspete din grădina noastră, 
brânzeturi gustoase și ouă
proaspete de la micii producători
locali din sat; gemuri, sirop și ceai
din flora naturală a pajiștilor noastre
din Cobor și alte bunătăți din 
cămara de la fermă și le-am vândut 
în Făgăraș și Brașov.

• În contextul actual, vă încurajăm să
vă faceți cumpărăturile pe cât posibil
de la micii producători locali, 
asigurându-vă că banii sunt investiți
în economia locală, pentru 
susținerea locurilor de muncă și
crearea de surse de venit pentru 
micii fermieri.
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• Activități de primăvară: am plantat 80 

de pomi fructiferi locali în ferma 

noastră, pentru a ne asigura că 

păstrăm gustul autohton în sat și 

pentru a oferi umbră pe pășunea de 

cai. Și gustări sănătoase, desigur! 

Pentru ei și pentru voi. #hailaCobor

• Ne-am continuat planurile de refacere 

a pășunilor de stejar din zonă, care 

dispar rapid din peisajele europene. În 

această primăvară am mai plantat 

încă 35 de puieți.

• Am construit un mic iaz pentru noii 

membri măcănitori ai fermei.

• Ultimii nouă pui de Ciobănesc 

Carpatin din programul nostru de 

reproducere cresc rapid.
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https://cobor-farm.ro/ro/


• Avem din ce în ce mai mulți viței de 
Sură de stepă! În curând, toate
animalele noastre de la fermă se vor
bucura de iarbă verde. Este bine, 
deoarece stocul nostru de fân a 
scăzut. Sperăm să avem un sezon 
echilibrat, cu soare și ploaie, să 
refacem stocul de iarbă și lucernă 
pentru la iarnă.

• Deși saloanele de înfrumusețare
sunt închise datorită Covid-19, 
centrul nostru SPA pentru cai este
deschis 24 de ore din 24: Aladin la 
ședința de baie de soare!
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https://cobor-farm.ro/ro/centru-de-reabilitare-pentru-cai/
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• În contextul pandemiei COVID-19, 
am venit în sprijinul a zece comunități
zona proiectului CARPATHIA: munții
Făgăraș și Leaota.

• Datorită sprijinului uimitor pe care l-
am primit de la 56 de donatori
individuali, am putut acoperi toate
livrările din aprilie și avem suficiente
fonduri pentru a continua încă trei
săptămâni în luna mai. În total, opt 
săptămâni de sprijin cu 500-600 de 
pachete/săptămână (produse
alimentare și de igienă) donate 
vârstnicilor din 10 comune.

• Ne mândrim că i-am inspirat colegii
de la Frankfurt Zoological Society 
Germania, care au inițiat un program 
similar pentru populația indigenă din 
regiunea amazoniană din Peru: un 
coș săptămânal de produse locale. 
Ideile bune călătoresc prin lume!

• Vă mulțumim tuturor: donatori, 
angajați și voluntari!

Bunicii din sud-estul munților
Făgăraș primesc sprijin de la natură!
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https://www.facebook.com/ConservationCarpathia/posts/2599237446985185
https://www.carpathia.org/ro/bunicii-din-sud-estul-muntilor-fagaras-primesc-sprijin-de-la-natura/






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 30 iunie 2020.

• Dacă preferi, trimite formularul completat și semnat la sediul nostru, până în
25 IUNIE, 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
https://www.carpathia.org/ro/redirectioneaza-impozit/


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 :

✓ Contabil

✓ 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


Travel Carpathia aduce la viață proiectele noastre de conservare prin ecoturism.

Fie că doriți să mergeți pe urmele animalelor sălbatice și să petreceți noaptea la observatoarele noastre din munții 

Făgăraș, să vă împrieteniți cu Surele de stepă de la Ferma de Biodiversitate din Cobor sau să porniți într-o aventură prin

sălbăticie, va fi o experiență unică, de fiecare dată.

Vă așteptam cu drag la CARPATHIA!

Summary

Travel Carpathia –
vizitează cel mai mare proiect de resălbăticire din estul Europei

▶ www.carpathia.org 

https://travelcarpathia.com/
https://travelcarpathia.com/product-category/wildlife-hides-tours/
https://travelcarpathia.com/product/cobor-biodiversity-farm/
https://travelcarpathia.com/product/cobor-biodiversity-farm/




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 27A, Brasov – Romania

info@carpathia.org
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