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Voluntar la ferma de biodiversitate din Cobor  

 

Background: 

Fundatia Conservation Carpathia (FCC) este un ONG românesc ce are ca scop crearea unei zone protejate 

cu natură sălbatică de talie mondială în sudul Carpaților românești, în beneficiul biodiversității și a comunităților 

locale.  

Agricultură pentru biodiversitate  

Alături de acest proiect de conservare a pădurilor, FCC a dezvoltat o fermă de 500 ha unde face eco-turism, 

crește rase de bovine autohtone (Sură de stepă) și găzduiește cai într-o pensiune.  Noțiunea de agricultură 

pentru biodiversitate pune conservarea pășunilor vechi de secol cu toată bogăția lor de păsări, fluturi și insecte 

pe primul rând, înaintea tuturor operațiunilor agricole și demonstrează profitabilitatea acestei afaceri verzi care  

sprijină proiectul de conservare de păduri.  

În prezent, ferma are 44 de cai în grijă, deține o turmă de 100 de Sure de stepă (și numarul tot crește), 

derulează un program de reproducere a Ciobăneștilor carpatini, are două case cu un total de 12 camere, o 

clădire de seminar și începe să dezvolte producția de esențe și uleiuri din colecția de ierburi sălbatice, pentru 

o companie internațională de produse cosmetice. În prezent, la fermă sunt angajate 9 persoane (plus lucrători 

sezonieri), dar intenționăm să creștem numărul de angajați odată cu dezvoltarea ulterioară a fermei. 

POZIȚIE 

Voluntarul raportează direct managerului de fermă, dar va coopera cu tot personalul care lucrează la acest 

proiect. Poziția este necesară în intervalul aprilie - octombrie. Vor fi acceptați voluntari pentru o perioadă 

minimă de 2 săptămâni, iar experiența în domeniu este un plus. 

ROL PRINCIPAL 

● Participă la campaniile de fân, cu ajutorul utilajelor moderne, prietenoase cu mediul (cositori 

Brielmeier), 

● Ajută la îngrijirea cailor și a cățelușilor Ciobănești carpatini, 

● Ajută la îngrijirea vitelor,, 

● Participă la activități de întreținere a fermei, grădinărit, activități ecoturistice (tururi ghidate, 

ospitalitate, catering) 

 

CALIFICĂRI/APTITUDINI 

● Experiență și cunoștințe despre agricultura ecologică; 

● Experiență în lucrul cu animalele; 
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● Experiență în manuirea echipamentelor agricole reprezintă un plus; 

● Persoană bine organizată și structurată; 

● Flexibilitate în ceea ce privește programul de lucru. 

 

Ferma Cobor Biodiversitate oferă mâncare și cazare gratuită. 

CV & SCRISOARE DE INTENȚIE 

Dacă sunteți interesat de un stagiu la Ferma de Biodiversitate Cobor, vă rugăm să trimiteți cererea dvs. cu o 

scrisoare de intenție prin e-mail la o.csakany@carpathia.org și a.boghiu@carpathia.org. 
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