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• Am mai cumpărat 299.5 ha de 
hectare de pădure, care intră în
protecție completă.

01 Pădure – conservare și management



Imagini surprinse de 
echipa de teren



Imagini surprinse de 
echipa de teren





Reconstrucție ecologică
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300 ha exploatare neconformă la Groapele, Munții Făgăraș



• Plantarea de toamnă a fost

scurtă, foarte rece și intensă. Cu 

cele 21 ha din noiembrie am ajuns

la un total anual plantat de 81 ha 

și 361.000 puieți.

• Finantările prin proiecte, dar și 

donațiile voastre fac această 

activitate posibilă. 

Mulțumim! 

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


• Sunt multe parcele de plantat până în
2024, așa că avem planuri mari când
vine vorba de refacerea pădurilor
tăiate ilegal în trecut.

• Viața care răsare din semințe în sere 
și pepiniere ne umple de energie 
pozitivă. Dar, până când puieții sunt 
suficient de mari să își ia locul înapoi
în munte, avem o provocare de 2-5 
ani. Una cu final fericit, de obicei, dar 
avem și cazuri în care nu răsare 
nimic și pierdem un sezon. 

• După ce anul trecut frasinii din zona 
noastră au avut semințe seci, ne-am 
bucurat să colectăm în această 
toamnă 15 kg de semințe viabile, pe 
care le depozităm până în 2022. 

• Am sădit și fag și scoruș.

Dulce hibernare... 
Ne vedem la primăvară!

Elm saplings

Semințe frasin la depozitare

Scoruș semănat în pepinieră

Mountain ash in deposit

Semințe frasin

Semințe fag



Faună
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Reintroducere castori

• Toamna aceasta este una istorică pentru sud-estul
Munților Făgăraș, acolo unde, după mai bine de 100 de 
ani, castorul revine acasă în albiile râurilor Dâmbovița, 
Argeșel și Râul Târgului, județul Argeș.

• După 2 ani de studii științifice și socio-economice și mii 
de ore petrecute în teren, în această toamnă am început 
relocarea primilor castori. Activitatea va continua până 
în 2024 și intenționăm să aducem 90 de exemplare. 

• Beneficii: contribuție la purificarea și filtrarea apei; 
creșterea bogăției naturale a zonei, prin crearea de 
zone umede, care oferă hrană și adăpost păsărilor, 
peștilor, insectelor, amfibienilor; stabilizarea volumului 
de apă după ploi abundente, atenuând efectul 
inundațiilor; ambasador turistic.



• Poate nu ar trebui să facem asta, 
dar suntem de la Comunicare și 
putem fi scuzați dacă drăgălim în 
public animalele sălbatice.

• Este absolut iubibil acest vițel pufos!

• Celor două turme de zimbri le 
priește sălbăticia Munților Făgăraș 
și suntem pe cale să amenajăm și al 
treilea loc de reintroducere a acestei 
specii emblematice, simbol național. 

03 Wildlife 03 Faună

Bear hair on a tree



• Camerele de monitorizare cu senzor 
de mișcare sunt cea mai bună 
metodă non-invazivă de cercetare a 
faunei. 

• Pentru perioada de iarnă am instalat 
șapte camere în pereche, pentru a 
observa râsul în zonele unde dorim 
să avem mai multă informație. 

• Iată câteva mostre din minunile
pădurilor protejate de noi, pe care 
dorim să le împărtășim cu voi.

Lupi. 

Zimbri. 

03 Wildlife 03 Faună

Bear hair on a tree

https://web.facebook.com/watch/?v=432311005191745
https://web.facebook.com/watch/?v=644327096729537


• Continuăm să monitorizăm una din 
sursele de hrană ale acvilei de 
munte, iar zăpada este foarte bună 
pentru a identifica urmele și 
excrementele lăsate de cocoșii de 
munte.



• Am donat 19 oi celor 6 proprietari
din Lerești și Stoenești, care și-au 
pierdut efectivele în urma atacurilor
urșilor.

• Această activitate este una 
voluntară și face parte din 
programul nostru de management 
faună sălbatică.

Management faună: 







Programul de Afaceri Verzi
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• Food HUB-ul Roadele Munților crește 
pe zi ce trece. Suntem foarte implicați 
în dezvoltarea acestui lanț de 
distribuție, care aduce siguranță micilor 
producători din vecinătatea Munților 
Făgăraș. 

• Vă spuneam în ultimul raport de o 
veste bună, care între timp s-a 
materializat! O parte din produsele pe 
care le pomovăm pot fi găsite acum și 
la nivel național, pe platforma de 
comenzi online https://www.freshful.ro/. 

• Decembrie a fost cea mai bună lună a 
noastră – am livrat 252 de pachete și
suntem recunoscători pentru toate
comenzile individuale sau cele date de 
companii. 

https://www.facebook.com/RoadeleMuntilorFagaras
https://www.freshful.ro/


Cobor 

Fermă de Biodiversitate

• Iarna este un sezon bun pentru a 
rezolva multe lucrări administrative.

• Repararea adapostului pentru viței 
și câini ciobănești, repararea unui 
tractor, lucrări la abator, construirea 
unei cabane pentru colegii care se 
ocupă de Surele de stepă, 
pregătirea caselor pentru oaspeți 
etc.



• Mulțumim, UCHR (Uniunea
Chinologică Royal) pentru invitația
la Bran, la Campionatul National al 
Ciobăneștilor Românești.

• Felicitări, Griva and Aspra pentru 
locurile I și III și mulțumiri colegilor 
care sunt implicați în programul de 
reproducere a ciobăneștilor. 

• 22 de fermieri din Munții Făgăraș au 
primit donație 46 de căței, să îi ajute 
cu paza animalelor domestice, ca 
măsură de prevenție împotriva 
atacurilor urșilor sau lupilor. 

Cobor 

Fermă de Biodiversitate

https://www.facebook.com/ConservationCarpathia/posts/3046927808882811




• Programul nostru de creștere a 
Ciobăneștilor carpatini nu este
popular doar printre fermieri. Cățeii
sunt cea mai pufoasă atracție pentru 
oaspeții fermei.

• Îi antrenăm pe coordonatorii de 
ospitalitate să reziste acestei priviri 
„Pot, te rog, să-l iau acasă?”.

• Pe măsură ce zăpada se așterne 
peste sat apar și atracțiile de sezon.

Ofertă REVELION 2021. 

• Aici aveți povestea noastră pe scurt. 
Mulțumim, Concept 4 You pentru 
donație!

https://cobor-farm.ro/ro/revelion-la-ferma-de-biodiversitate-cobor-3/
https://www.youtube.com/watch?v=-2J_JBHnSoI
https://web.facebook.com/Concept4You.ro


• Cu donațiile strânse la Bikeathon 
Făgăraș, am acoperit costurile a 
100 de stejari pe care i-am plantat la 
Cobor. Dorim să refacem pășunile
cu stejari seculari și să contribuim la 
conservarea acestui peisaj unic în
Europa.

• Ne bucurăm să vedem că o parte
din puieții plantați în ultimii ani au 
supraviețuit.

E timpul poveștilor, iar aceasta este 
cea a lui Ghinduș. 

https://cobor-farm.ro/ro/despre-ghindus-si-stejarii-plantati-pe-pasunile-din-jurul-satului-cobor/


• Pandemia a oprit multă vreme și 
organizarea târgurilor de turism. 

• Ne-am bucurat să participăm la 
Sibiu, la Târgul de eco-turism. 
Travel CARPATHIA vine cu activități 
interesante pentru vizitatorii dornici 
de turism verde. 

• Nu este prea devreme să vă 
rezervați o aventură în Munții 
Făgăraș!

Eco-tourism

https://travelcarpathia.com/


Comunicare
& comunități locale
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• Șase echipe IT sub coordonarea 
Asociației Casa Bună au rezolvat 
probleme tehnice și au mai adus 
echipamente copiilor din Nucșoara
și Lerești. 

• 170 de micuți sunt pregătiți de 
venirea iernii datorită donațiilor de 
haine și ghetuțe. Decembrie a venit 
și cu alte daruri. 

• Noi știm deja cât de minunați sunt 
colegii de la Casa Bună, dar nimic 
nu ar fi posibil fără voi, cei care 
susțineți financiar aceste activități! 

• Sperăm că vom strânge toți banii 
necesari pentru a construi un Centru 
de zi la Nucșoara. Va fi un loc în 
care, anual, aproximativ 200 de 
copii din mediul rural vor avea o altă 
oportunitate la educație.

• Dacă doriți să faceți parte din acest 
proiect puteți dona aici, menționând 
Centrul de zi Nucșoara, Munții 
Făgăraș.

https://www.facebook.com/asociatiacasabuna/posts/382757330309640
https://www.facebook.com/ConservationCarpathia/posts/3029922203916705
https://www.facebook.com/asociatiacasabuna/posts/400107331907973
https://www.carpathia.org/ro/donatii/




• Centrul de activități și explorarea 
naturii Richita ia o pauză de iarnă.

• Vom continua să primim noi grupuri
de copii, studenți și voluntari în
2022!



• Colegii din WWF Europa/Spania 
au fost foarte interesați de studiul 
urșilor bruni, lansat în această 
toamnă. 

• Suntem întotdeauna disponibili 
să împărtășim informații despre 
metodologie și rezultate. 

https://www.carpathia.org/ro/premiera-in-romania-recensamant-al-ursilor-bruni-prin-metode-genetice/


• La workshopul organizat de 
Universitatea din Pitești pe tema
„Conservarea patrimoniului 
natural și cultural din zona 
montană" am prezentat 
"Managementul speciilor
alogene de plante din habitatele
ripariene ale sectorului sudic al 
Munților Făgăraș".



Echipa de management

• Irinel locuit în ultimii 30 de ani în
Franța. Are experiență vastă în
domeniul mediului, sănătății și
securității în muncă. Și-a dorit să
revină în România și a ales să facă
parte din proiectul CARPATHIA, în
calitate de manager al Fermei de 
Biodiversitate din Cobor. Îi plac 
animalele și este foarte pasionat de 
cai.



Echipa de management

• Ciprian are o experiență de peste 10 
ani în management financiar 
(inclusiv într-o companie Big 4). Și-a 
dorit o nouă provocare și, 
impresionat de proiectul 
CARPATHIA și-a dorit să contribuie 
din poziția de Chief Financial 
Officer.  



Apel pentru companii: 

DIRECȚIONEAZĂ 20% DIN IMPOZITUL PE PROFIT

Firmele pot alege să ne susțină prin direcționarea celor 20% din 

impozitul pe profit, fără ca acest suport să reprezinte o 

cheltuială suplimentară pentru compania sponsor.  

Sponsorizarea este total deductibilă din impozitul pe profit, dacă

se încadrează în limitele legii și dacă se face până la sfârșitul

anului, pe baza unui contract de sponsorizare.

Simplul gest de a redirecționa 20% din impozitul pe profit către

Conservation Carpathia este ocazia să contribui la protejarea

munților Făgăraș - acum și pentru generațiile viitoare.

Află mai multe despre direcționarea a 20% din impozitul pe 

profit.

Mulțumim

companiilor care au ales deja să ne susțină cu o sponsorizare!

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


Wild horses

Kissing a CARPATHIA employee gives you carbon free credits. 

Nu suntem toți 107 în această poză, dar cu siguranță vă dorim cu toții numai bine și vă mulțumim pentru  susținere!

An Nou verde!  



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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