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Rezultate

26.693 ha

78.000 ha

1.157 ha

3.051.432

200

1.200 

pădure în protecție completă

zone tăiate la ras în trecut, 
replantate în proiectul CARPATHIA

zonă de management cinegetic, fără
vânătoare sportivă sau pentru trofee

de localnici angajați sezonier, pentru 
diverse lucrări de reconstrucție ecologică

puieți plantați în zone tăiate la ras, în 
monoculturi artificiale de molid și de-a 
lungul râurilor (aninișuri) 

producători locali, parte a Food HUB-
ului Roadele Muntilor20+

elevi și profesori implicați în 
programe de educație de mediu

https://www.facebook.com/RoadeleMuntilorFagaras
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Pădure - conservare
și management
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• În ianuarie am cumpărat 204 ha de
pădure și pășune. 

01 Pădure – conservare și management

Obiectiv LIFE Carpathia:

Salvarea a 3.300 ha de păduri naturale, 

monoculturi de molid și suprafețe

afectate de tăieri neconforme prin

achiziția lor pentru protecție completă și

reconstrucție ecologică.

Rezultat: 4.359 ha.



Imagini surprinse de 
echipa de teren



Imagini surprinse de 
echipa de teren





Reconstrucție 
ecologică
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• Iarna este cel mai bun moment 

pentru ca specialiștii noștri să 

lucreze în tihnă la planurile pentru 

următorul sezon de refacere a 

greșelilor trecutului. 

• Finanțările publice, donațiile

private, corporate sau individuale 

ne ajută să ridicăm păduri acolo 

unde au dispărut. 

Mulțumim!

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


Faună
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• Monitorizarea lupilor este o 
activitate continuă în această
perioadă cu zăpadă. Acum putem
găsi urme și colecta mostre pentru a 
identifica prin analize ADN numărul
de indivizi.

• Munca nu este tocmai ușoară. Până
acum am reușit să colectăm 30 de 
mostre, după mulți kilometri parcurși 
de echipa de teren.

• Camerele instalate pentru a 
monitoriza specia râs continuă să 
ne furnizeze date importante, în 
completarea studiului efectuat. 

03 Wildlife 03 Faună

https://www.carpathia.org/ro/primele-rezultate-stiintifice-despre-starea-populatiei-de-ras-din-muntii-fagaras/




• Continuăm să monitorizăm cele 3 
efective de zimbri în libertate.

• Vițeii s-au adaptat bine la vremea
rece. Zăpada acumulată “împinge”
zimbrii spre văi, în căutarea hranei.



O noua specie – vulpea 
subterană 





Programul de Afaceri
Verzi
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Travel CARPATHIA

https://travelcarpathia.com/


• Iernile adevărate devin tot mai rare 
pe an ce trece – ne preocupă 
viitorul resurselor de apă.

• Viața la fermă decurge conform 
planului: se nasc viței noi, înțărcăm
vițeii de anul trecut, vizite ale 
medicului veterinar, lucrări de 
îmbunătățire în curte cu pietriș și 
multă documentație. 

Cobor 

Fermă de Biodiversitate



Fermă și împrejurimi



• Patru femele de Ciobănesc carpatin
sunt dornice să își înceapă misiunea
de a proteja animalele din jurul
Munților Făgăraș. În curând vor fi 
donate.

• Lucerna sau fânul din producție 
proprie sunt foarte bune, dar caii din 
pensiunea noastră „spun” că tot 
gustările cu ovăz sunt preferatele 
lor! Dacă plănuiți o vacanță la țară, 
puneți în bagaj și mere și morcovi. 

Cobor 

Fermă de Biodiversitate

https://www.facebook.com/watch/?v=470862834670847


Veniți?

Terry și Măriuca abia așteaptă să vă 
întâmpine la Cobor! 

Ce planuri ai pentru 2022? 

https://cobor-farm.ro/
https://www.facebook.com/FermaCobor/videos/309042037665830


Voluntariat

• Markus a venit din Germania și timp
de două luni ne ajută cu programul
de creștere a câinilor ciobănești și
cu pensiunea de cai. Îi place să se 
implice și în alte activități ale fermei.

• Voluntariatul este o oportunitate
excelentă de a câștiga experiență
de lucru în anumite domenii și de a 
contribui la proiecte interesante.

Mulțumim, Markus, pentru timpul și
efortul tău!

https://www.carpathia.org/ro/life-carpathia/voluntariat/


• 98 de nopți la observatoare sunt 
deja rezervate. Dacă îți dorești o 
aventură în munții Făgăraș, fă-ți 
planuri din timp!

• Pregătim o nouă generație de ghizi
și ne bucurăm de vremea bună
pentru a descoperi și stabili noi
trasee pentru tine, oaspete iubitor
de munte!

• Află de aici unde și cum îți poți
petrece vacanța în 2022. 

https://travelcarpathia.com/
https://www.profit.ro/re-descopera-romania/video-profit-news-tv-re-descopera-romania-istvan-szab-managerul-fundatiei-conservation-carpathia-avem-un-sanctuar-de-cai-producatorii-locali-experienta-unica-de-a-te-intoarce-in-timp-20551826?fbclid=IwAR2WhsF8Fi-WydOj-7Ox1ll9lnjOJanx35gXhw-2bm9rJp5rEE6lvf8w5d0


Comunicare
& comunități locale
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To do good is contagious!



• Binele e molipsitor și nu se practică 
doar la sărbători. Ianuarie ne-a gasit în 
comunele Nucșoara și Lerești, unde
împreună cu Asociația Casa Bună am 
livrat pachete cu alimente și vitamine, 
la mai bine de 200 de familii. 

• Continuăm planurile de construire a 
unui centru de zi la Nucșoara, loc în
care, anual, aproximativ 200 de copii
din mediul rural vor avea o 
oportunitate suplimentară de educație.

• Dacă doriți să faceți parte din acest 
proiect puteți să donați, menționând
Centrul de Zi Nucșoara, munții
Făgăraș.

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


• 30 m³ de lemn de foc (fag) au ajuns la 
familii din medii defavorizate din 
Leaota. 

• În fiecare an sprijinim localnicii cu 
lemne de foc, scoase din pădurile în 
care am avut doborâturi accidentale
cauzate de vânt.



• Centrul educațional Richita va
găzdui un training pentru pregătirea
următoarei generații de Educatori
pentru Natură, profesori care vor
facilita tabere de educație bazate pe 
teme de mediu.

• Vom continua să găzduim tabere
sociale pentru copiii din zona 
noastră de proiect, care au 
posibilități reduse pentru o astfel de 
aventură.

• Începând din această vară vom face 
rezervări de programe de mediu 
pentru copii sau tineri la nivel 
național și internațional. 

Căutăm coleg/ă pentru poziția de 
Specialist programe educaționale și 
Relații cu comunitățile. 

https://www.carpathia.org/wp-content/uploads/2022/02/ToR-Specialist-pg-educationale-si-relatii-cu-comunitatea-2022-01-31.pdf


Echipa de 
management

• Victoria este noul Director de 
comunicare al Fundației
Conservation Carpathia. Vine cu o 
experiență solidă în comunicare și
își propune să construiască alături
de echipa Conservation Carpathia 
proiecte de impact. Victoria are o 
experiență vastă în comunicare, 
activând anterior în companii din 
zona medicală și pharma, precum și
într-o agenție de comunicare
strategică din București.

Mult succes! 



Cariere

• La An Nou, planuri noi și 
reorganizare în echipa CARPATHIA. 

• Căutăm colegi noi la Cobor si in 
departamentele turism și 
comunicare:

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

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


Wild horses

Kissing a CARPATHIA employee gives you carbon free credits. 

There are 107 of us, not all at this end of year dinner, but ALL wishing you all the best and thanking you for your support!

Merry Christmas and a green New Year!  



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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