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Solidari pentru oameni și natură

• Cunoscute pentru pădurile virgine întinse, de o 
frumusețe rară, ariile protejate din Ucraina au devenit
adăpost și pentru oameni. Centrele de vizitare și clădirile
administrative ale parcurilor naționale sunt pline de 
oameni care și-au părăsit casele în căutarea unui loc
mai sigur, înspre est.

• Ne-am unit forțele cu Frankfurt Zoological Society (FZS) 
și, împreună și cu alți parteneri sprijinim ariile protejate,
pentru a face față noii realități.

• Am trimis către Administrația Parcurilor Naționale din 
Ucraina două transporturi, fiecare cu circa 3.5 tone de 
alimente, corturi, saltele, produse de igienă, sisteme de 
încălzire etc.

• FZS și FCC vom continua să răspundem nevoilor venite 
din Ucraina, dar rămânem consecvenți și în activitățile
de protecție și conservare a naturii din Munții Făgăraș. 

Parcul Natural Ucraina, credit Daniel Rosengren

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffzs.org%2Fen%2F&data=04%7C01%7Czanne.labuschagne%40fzs.org%7C590be5adef554167016c08da01120554%7C7ae73892882544e388f73cefdbbb280e%7C0%7C0%7C637823474217384951%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=615uaz3tMlDaWVpDb18X%2BRt9zHgd1%2BB%2FVjflS60QXsg%3D&reserved=0


Refugees from Vyzhnitskiy National Park Zona Carpaților din Ucraina © Daniel Rosengren

Parcul Național Verkhovinskiy, Ukraine © 

Sergey Kantsyrenko



Pădure - conservare
și management
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• 26.693 ha de păduri și pășuni sunt 
protejate pentru generațiile 
următoare, sub umbrela proiectului 
CARPATHIA. 

01 Pădure – conservare și management



Imagini surprinse de 
echipa de teren



Munții Făgăraș – peisaj de februarie, vedere din zona Oltului



Reconstrucție 
ecologică
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• Am centralizat puieții pe loturi, 

specii și ani de vegetație.

• 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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• Aproape ne-am încheiat sezonul de
monitorizare a lupilor, cu un total de 
66 de probe colectate la sfârșitul
lunii. Suntem mulțumiți de aceste
rezultate, dar vom continua și
în martie. 

03 Wildlife 03 Faună



Monitorizare faună 

• Echipele de teren au fost ocupate
cu monitorizarea cervidelor
(ciută/cerb, căprioară/căprior).

• Din 2011, de când am licitat primul
fond cinegetic pe Valea Dâmboviței, 
densitatea speciilor a crescut. O 
supriză plăcută am avut și pe fondul
cinegetic 18, pe care îl gestionăm 
din 2019, unde populația de cervide 
este una echilibrată. Ne bucurăm că
măsurile de protecție pe care le-am 
luat au rezultate pozitive.

• La prima vedere, se pare că situația
pe ultimul fond cinegetic preluat de 
noi în comuna Nucșoara nu este
una foarte bună.

• De asemenea, ne pregătim să
repornim monitorizarea acvilei de 
munte, împreună cu partenerul
nostru de proiect, Milvus.

https://milvus.ro/en/


• Oricât de drăguți sunt vițeii, ei sunt 
totuși animale sălbatice. Rangerii au
fost nevoiți să intervină de câteva ori
pentru a le reaminti turiştilor care 
doreau să se apropie prea mult de 
turmă pentru poze, că trebuie să
păstreze distanţa.

• Continuăm să monitorizăm cele trei
efective de zimbri în libertate și
avem semne că ar putea avea și alți 
viței anul acesta.



Management faună

• Am donat opt oi din fondul privat 
CARPATHIA proprietarilor de 
animale din zona Rucăr și 
Dragoslavele, care și-au pierdut oile 
din cauza atacurilor lupilor.

• Cu această compensație voluntară 
ajutăm fermierii locali într-un mod 
practic și nebirocratic, conform 
filozofiei noastre de gestionare a 
faunei sălbatice.

• Rangerii și echipele de intervenție 
rapidă sunt prezenți pe teren. Au 
organizat acțiuni de îndepărtare a 
mistreților care ies din pădure în 
zone rurale, pentru a preveni 
eventualele distrugeri ale culturilor și 
pajiştilor.





Programul de Afaceri
Verzi
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Travel CARPATHIA

https://travelcarpathia.com/


Food HUB

• Roadele Muntilor își continuă
activitatea. Avem peste 20 de 
producători locali și intenționăm să
extindem activitatea, concentrându-
ne atât pe opțiunile business-to-
business, cât și pe business-to-
client.

• Donații sunt considerate și cele ale 
gurmanzilor care comandă selecții 
gustoase, susținând astfel atât
producătorii locali, cât și proiectul de 
conservare de păduri.

• Am început să livrăm la nivel
national, prin serviciul de curierat
Sameday și, în curând, veți găsi
aceste produse la Auchan Pitești.

https://www.facebook.com/RoadeleMuntilorFagaras


Ferma de biodiversitate 
Cobor

• Bunicii spun că aerul de țară îți 
provoacă poftă de mâncare. 
Tindem să le dăm dreptate, dacă 
ne uităm la Surele de stepă...

• Veterinarul a trecut pe la fermă
pentru controlul medical de rutină, 
tratamentul obișnuit de 
deparazitare și „cercei” pentru viței 
(crotalii). ☺

• Prima donație de Ciobănești
carpatini din 2022 a fost finalizată. 
Aceste patru femele frumoase au 
început o nouă viață în alte ferme
din Munții Făgăraș.

• Toți caii sunt bine. Luna aceasta am
sărbătorit-o pe Bella, care a împlinit
19 ani. A primit morcovi și mere și i 
s-a și cântat La mulți ani.

https://www.facebook.com/watch/?v=258260949824611
https://www.facebook.com/watch/?v=470862834670847


• Cobor este locul perfect pentru 
oaspeții în căutarea unui loc liniștit. 
Iar rețetele locale de prăjituri și alte 
preparate sunt întotdeauna 
apreciate. În februarie ne-am făcut 
încălzirea pentru sezonul acesta cu 
ceva oaspeți și un teambuilding – nu 
uitați că avem facilități grozave 
pentru companii, nu doar pentru 
familii. Și câteva tone de fân în care 
poți la nesfârșit să cauți un ac. ☺

• Povestea fermei și a programului de 
creștere a Ciobăneștilor carpatini va 
fi live primăvara aceasta la Radio 
France International. 
Mulțumim pentru vizită!

Ferma de biodiversitate 
Cobor

https://cobor-farm.ro/ro/sala-seminar/


• Am implementat toate cerințele
legale în vigoare și, în curând, vom
începe activitatea în propriul nostru
abator local. Am și angajat un 
măcelar/asistent fermă. 

• Suntem convinși de gustul și de 
calitatea cărnii noastre de vită, iar 
acum este momentul ca mulți alții să
o încerce.

• Înainte de ultima ninsoare am reușit
să curățăm 45 ha de pășuni. Am 
eficientizat aprovizionarea cu 
motorină, prin instalarea unui
rezervor de 3.000 l.



Observatoare de faună

• Am terminat trainingul teoretic a următoarei generații de ghizi care vă vor însoți 
în experiențe bazate pe natură, la cele patru observatoare de faună. 

• Avem deja rezervate 101 nopți! Niciodată nu este prea devreme pentru a-ți face 
planuri pentru o aventură în Munții Făgăraș la reservation@travelcarpathia.com. 

https://travelcarpathia.com/
mailto:reservation@travelcarpathia.com




Comunicare
& comunități locale
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To do good is contagious!



Ambasadori ai 
Munților Făgăraș

• Cine ar fi cei mai potriviți să 
vorbească despre păstrarea 
valorilor naturale a Munților 
Făgăraș?

• Ne-am simțit minunat în teren cu 
fotograful de natură Dan Dinu și 
videograful Cosmin Dumitrache, 
realizatorii documentarului România 
Sălbatică 2021, câștigătorul 
premiului publicului la TIFF.

https://www.youtube.com/watch?v=pqT_D_ZpVaI


• Acesta nu a fost un exercițiu pentru 
a vedea cine poate alerga mai 
repede, om versus animal sălbatic 
☺, ci doar o vizită amicală a clubului 
de fotbal Lerești Muscel, care a dorit 
să vadă zimbrii și să se întâlnească 
cu specialiștii noștri în faună și 
comunicare.

• Suntem mândri că putem susține 
echipa și că au ales să poarte pe 
echipament simbolul istoric al 
zimbrului.



• Propark - Fundația pentru Arii 
Protejate a organizat o sesiune de 
training pentru pregătirea unei 
generații de Educatori pentru 
Natură, la Centrul de activități și 
explorarea naturii Richita. 

• În această vară vom găzdui 
numeroase tabere pentru copii, 
astfel că avem nevoie de profesori 
„verzi”, care să acopere cererea 
mare pentru astfel de activități.

• 20 de participanți s-au bucurat de 
un program complex de training pe 
parcursul celor trei zile și așteaptă 
cu nerăbdare să aplice conceptele 
învățate cu vizitatorii centrului.

https://www.facebook.com/fundatiapropark/posts/5177385978979186
https://www.carpathia.org/ro/richita-cel-mai-mare-centru-de-activitati-si-explorarea-naturii-din-romania-si-a-deschis-portile/


• Pentru că rata infectărilor Covid-19 este încă ridicată, prezența noastră la evenimente este în principal on-line.

• Am participat la conferința organizată de Fundația Comunitară Țara Făgărașului despre „Dezvoltarea capacității ONG-urilor
în Țara Făgărașului”.

https://www.facebook.com/fundatiacomunitaratarafagarasului


• La invitația liceenilor din YouthBank
Făgăraș, tineri dornici să se implice în
proiecte verzi, ne-am întâlnit on-line și am 
vorbit despre cum funcționează procesul
de plantare și ce condiții trebuie îndeplinite
pentru a asigura succesul unei noi păduri.

• Ne bucurăm că în această primăvară vom
avea mult ajutor din partea tinerilor pentru 
refacerea pășunilor seculare de stejar din 
vecinătatea Fermei de Biodiversitate
Cobor.

• Mulțumim Fundației Comunitare Țara
Făgărașului pentru modul în care îi implică
pe localnici să ia decizii privind viitorul
comunității lor.

https://www.facebook.com/YouthBank.Fagaras


• ‘Biblioteca vie’ este unul din proiectele 
Clubului Leo Leolution Câmpulung, ce 
funcționează sub deviza ‘Solution through 
evolution’ (Soluție prin evoluție). 

• Această serie de webinarii este menită să
îi ajute pe elevii din anii terminali să
găsească mai ușor drumul pe care își
doresc să meargă în viață. Invitații 
vorbesc despre experiențe practice, iar 
participanții au acces la informații direct de 
la sursă.

• Am fost bucuroși să discutăm despre
proiectul nostru de conservare a pădurilor, 
despre voluntariat și un echilibru mai bun 
între oameni și natură.

https://www.facebook.com/leolution/about/?ref=page_internal


Făgăraș Fest, 5-7 august

• De Dragobete am provocat comunitatea să 
facă un vers de dragoste pentru acești 
munți. Trei dintre cele mai bune mesaje au 
fost premiate cu câte un album foto semnat 
de Dan Dinu “2544 m – Poveștile Munților 
Făgăraș, cei mai înalți între Carpații 
României”. 

• Este dragoste adevărată atunci când îți 
duci premiul de 2 kg până pe al doilea cel
mai înalt vârf din Munții Făgăraș (Negoiu)!

• Felicitări câștigătorilor: Ciprian (în foto), 
Cosmin și Virgil!

Anul acesta Făgăraș Fest 2022 are loc între
5-7 august, Valea Avrigului, județul Sibiu, 

România.



• Ori de câte ori avem posibilitatea, 
investim în pregătirea echipei
noastre.

• Și întrucât comunicarea este o 
necesitate, dar și un musai, am 
organizat cu sprijinul financiar al 
fundației OAK, un training de 
prezentări și unul de relații cu 
media, pentru colegii care au nevoie 
să își dezvolte aceste abilități.

• Pentru energie și curaj, am primit și 
turtă dulce. Ceva ce nu s-a mai 
văzut.



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


Am mai fost, dar insist să mai apar...



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 78.000 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

Credit foto: Georgiana Andrei, Anna Babes, Ciprian Bodea, Simona Bordea, Daniel Bucur, Dragoș Cărăbăț, Andra 

Cojocaru, Ionut Cretu, Dan Dinu, Marius Drugă, Gabriel Dudu, Irinel Gavriliu, Emil Ionescu, Markus Junge, Sergey 

Kantsyrenko, Emma Mayer, Ioana Mosu, Daniel Rosengren, Calin Serban, Alexandra Țenea, Claudiu Toanta, Liviu 

Ungureanu, David Zarnovan, Stefano Unterthiner, Jack Wolfskin. 

▶ www.carpathia.org © 2022 Foundation Conservation Carpathia. All rights reserved.


