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Viziunea Carpathia: 
colaborare și antreprenoriat 

verde în jurul Munților Făgăraș

Ai o idee grozavă de afaceri, dar nu știi cum să 
o pui în aplicare? Orice început de drum poate 
fi anevoios, mai ales când vine vorba de afaceri 
mici.

Deși pare greu de crezut, o mulțime de 
companii devenite multinaționale au început 
ca afaceri mici.

Astfel, Mars, cunoscutul producător al 
batoanelor de ciocolată și al altor alimente 
distribuite în toată lumea, a fost inițial o mică 
afacere de familie fondată de Forrest Clarence 
Mars și soția lui. Era, de fapt, o cofetărie cu 
dulciuri pregătite în casă. În prezent, compania 
este condusă tot de familia Mars și are peste 
65.000 de angajați în întreaga lume. Apple și 
Google, companii a căror produse și servicii 
sunt folosite în întreaga lume, au pornit tot de 
la nivel mic.

Anual, milioane de întreprinderi noi se lansează 
pe plan mondial. Un număr din ce în ce mai 
mare dintre acestea adoptă modele de afaceri 
inovatoare, construite în jurul economiei 
colaborative și economiei verzi.

Schimbările climatice reprezintă cea mai mare 
provocare a generației noastre. Există astfel 
nevoia ca noii antreprenori să construiască 
soluții care să facă diferența. Cele mai 
valoroase modele de afaceri devin acelea care 
poartă în spate o poveste, care au curajul să 
inoveze și să aducă schimbări pentru un viitor 
în echilibru cu natura.

Te-ai gândit deja să-ți înființezi o mică afacere 
în vecinătatea Munților Făgăraș? Poate în 
turism sau în construcții, în agricultură sau într-
un alt domeniu prietenos cu natura?

Noi, Fundația Conservation Carpathia, te 
putem ajuta în diverse moduri, așa cum 
am ajutat, deja, zeci de alți antreprenori. 
Comunităție locale din jurul Munților Făgăraș 
pot dezvolta numeroase idei de afaceri verzi, 
care să genereze profit și, în același timp, să 
protejeze natura.

Suntem aici să te susținem! Cu ajutorul 
partenerilor noștri de la Conservation 

Capital, vrem să îți ascultăm propunerile și 
să discutăm cum putem fi de ajutor.
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Oportunităţile aduse de 
Natură pentru antreprenorii 
din zona Munților Făgăraș 

 

Munții Făgăraș se numără printre cele mai 
valoroase zone naturale ale Europei. 

Bogăţia și diversitatea Naturii din această zonă 
furnizează oamenilor beneficii și servicii directe 

de care depinde existența noastră.

Toate aceste servicii de ecosistem sunt furnizate de către 
natură, în mod gratuit, în beneficiul întregii societăţi, în 

beneficiul economiei locale, regionale și naţionale.

Noile idei de afaceri trebuie să aibă în vedere crearea unei 
economii verzi în jurul Munților Făgăraș, care să permită 

folosirea acestor servicii oferite de Natură pe termen lung și 
să aducă profit antreprenorilor

AFACERI VERZI
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Protecție 
împotriva 
vântului

Stabilizarea 
alunecărilor de 

teren

Hrană, fructe de 
pădure și apă 

curată

Masă 
lemnoasă și 
combustibil

Valoarea 
estetică a 
peisajului

Valoare turistică 
și valoare 
spirituală

Reglarea climei, 
a calității și a 
cantității apei

Servicii 
de ecosistem

Calitatea 
aerului
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Oportunități oferite 
de Natură antreprenorilor 
din zona Munților Făgăraș: 

 

- frumusețea, unicitatea și sălbăticia 
munților Făgăraș;

- pădurile virgine;

- speciile de animale sălbatice 
emblematice: lupul, ursul, râsul, 
zimbrul, castorul;

- peisajul munților Făgăraș oferă 
cadrul ideal pentru activități în aer 
liber;

- simbolurile, legendele locale despre 
fauna sălbatică;

- pășunile de înaltă valoare naturală;

- calitatea superioară a ierbii, a apei, 
a solului mănos;

- calitatea superioară a produselor 
montane;

- frumusețea satelor de munte;

- existența tradițiilor;

- diversitatea lemnului pentru 
artizanat și tâmplărie;

- bogăția fructelor de pădure și  
a ciupercilor din păduri.

Noi, Fundația Conservation 
Carpathia, ne propunem să 
punem bazele unui fond de 
investiții pentru afaceri verzi, 
care ar putea fi alimentat prin 
donații, investiții de la terțe 
părți sau împrumuturi. Acest 
fond, administrat de experți 
economici, ar susține un 
program de împrumuturi și 
ar finanța acest program.

Susținem ideile de afaceri 
care își propun să sprijine 
conservarea naturii, să 
genereze profit pe termen 
lung pentru localnici și 
să contribuie financiar la 
gestionarea zonelor naturale 
pentru conservare.

AFACERI VERZI

6



O afacere verde creează locuri de muncă în zonă, sprijină 
creșterea calității vieții în comunitățile locale, protejează 
Natura și contribuie la crearea unui buget pentru plata 

compensațiilor pentru proprietarii de terenuri. 
O afacere verde:

 ○ acordă prioritate conservării Naturii în 
modelul de afacere propus;

 ○ respectă integritatea peisajelor naturale, a 
biodiversităţii;

 ○ încurajează utilizarea specificului local, 
a moştenirii naturale şi culturale a Munților 
Făgăraș;

 ○ generează venituri pentru comunitatea 
locală și stimulează economia locală;

 ○ folosește resurse umane locale;
 ○ respectă arhitectura locală si utilizează 

materiale naturale în constructiile noi;
 ○ generează noi locuri de muncă în 

comunitățile din jurul Munților Făgăraș;
 ○ urmărește schimbarea comportamentelor 

față de consum, vânzări și producție către un 
mod durabil din punct de vedere al mediului;

 ○ respectă legislația în vigoare;
 ○ se bazează pe producție pe scară redusă 

și este bazată pe principii de calitate, nu de 
cantitate;

 ○ respectă sezonalitatea și standardele înalte 
de calitate;

 ○ exploatează resursele în mod responsabil, 
legal, local;

 ○ asigură diversitate alimentară și culturală: 
continuitatea unor obiceiuri de lucru al 
pământului și conservarea unor soiuri și 
semințe locale;

 ○ propune un model de dezvoltare durabilă 
a comunităților din jurul Munților Făgăraș;

 ○ sprijină activităţile de conservare prin 
contribuție financiară;

 ○ se preocupă de creşterea gradului de 
conştientizare cu privire la necesitatea 
protejării valorilor naturale şi culturale, în 
rândul localnicilor, partenerilor, turiştilor;

 ○ implementează un sistem de gestionare 
responsabilă a deșeurilor generate, ce include 
reciclarea și compostarea;

 ○ oferă şanse egale de angajare localnicilor, 
femeilor, minorităţilor şi altor grupuri 
vulnerabile, inclusiv în posturi de conducere;

 ○ contribuie la bunăstarea populației locale 
din zona rurală în (vecinătatea) de arii naturale 
(protejate);

 ○ promovează respectul pentru natură prin 
conştientizarea turiştilor şi a comunităţilor 
locale;

 ○ are un impact minim negativ asupra 
mediului natural, cultural şi social.

Ce este o afacere verde? 
Cum știu că ideea mea este 

o afacere verde? 
 

FUNDAȚIA CONSERVATION CARPATHIA
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Observatoare de animale 
sălbatice 

 

Modele de afaceri verzi ale 
Fundației Conservation 

Carpathia

Fundația Conservation Carpathia a implementat propriul 
model de ecoturism, bazat pe programe de vizitare și 

observarea faunei sălbatice la observatoarele de animale 
sălbatice.

Servicii asociate:

 observarea faunei sălbatice cu impact minim asupra comportamentului 
natural;  generarea de venituri pentru comunitățile locale (servicii 

locale, produse alimentare locale);  respectarea și încurajarea 
specificului local: folosirea lemnului local, provenit din surse legale, plata 

meșteșugarilor din zona Rucăr, Argeș.

  © Daniel Mîrlea
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Ferma de Biodiversitate 
Cobor 

 

Punct gastronomic local 
Ferma de Biodiversitate 

Cobor 
 

Păstrarea arhitecturii tradiționale și aplicarea măsurilor 
de conservare a naturii pe pășunile de înaltă valoare de 
conservare. Ferma de Biodiversitate se desfășoară pe o 

suprafață de 500 de hectare și este situată în satul Cobor, 
din județul Brașov.

Servicii asociate:

 tururi ghidate;  vizitarea barajului castorilor;  

 tabere de fotografie sau de wilderness;  excursii de o zi în 
împrejurimi;  evenimente locale;  plimbări cu căruțe cu coviltir; 
campare;  pensiune de cai și un centru de reabilitare al acestora;  

 canisă pentru Ciobăneștii Carpatini (care sunt oferiți gratuit 
proprietarilor de ovine din zona Munților Făgăraș pentru paza efectivelor de 
animale);  respectarea și promovarea arhitecturii locale prin restaurarea 
a trei gospodării tradiționale;  generarea de venituri pentru comunitatea 

locală și stimularea economiei locale;   gestionarea tradițională a 
pajiștilor cu valoare naturală ridicată din jurul satului prin creșterea 

bovinelor Sură de stepă.

Servicii asociate:

 servirea mesei la Ferma de Biodiversitate Cobor;  

 meniul zilnic conține preparate tradiționale locale;  generarea de 
venituri pentru comunitatea locală și stimularea economiei locale;  

  prepararea legumelor, cărnii produse la fermă în mod organic;  

  respectarea sezonalității și a standardelor  
înalte de calitate.

AFACERI VERZI

12



  © Georgiana Cațan

FUNDAȚIA CONSERVATION CARPATHIA

13



  © FCC

AFACERI VERZI

14



Food hub Roadele Munților 
 

În 2021, Fundația Conservation Carpathia a lansat Roadele 
Munților Făgăraș - Merinde alese din Făgăraș culese,  

un centru alimentar de colectare și distribuție (Food Hub)  
a produselor locale, tradiționale din zona Munților Făgăraș, 

către cei interesați să consume local.

Ne dorim să devenim o alternativă economică de lungă 
durată pentru producătorii locali din Munții Făgăraș,  

să aducem oportunități de dezvoltare pentru tineri și să 
susținem crearea de rețele antreprenoriale locale verzi, 

având grijă de natură și protejând-o pe termen lung.

Servicii asociate și beneficii pentru comunitatea locală:

 susține și promovează producătorii locali din vecinătatea 
Munților Făgăraș, care fac agricultură în mod responsabil și respectă 
natura, care sunt autorizați și cărora le pasă de ingrediente și rețete; 

 oferă producătorilor soluții de promovare și distribuție, deschide noi 
rețele de consumatori și oferă acces către dezvoltare pe termen lung;  

 colectează produse din zona de Sud a Munților Făgăraș și asigură 
distribuția în Brașov, București și Pitești, urmând ca programul să se 

dezvolte în viitor, atât la nivel de colectare,  
cât și de distribuție.

FUNDAȚIA CONSERVATION CARPATHIA
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Alte idei și opțiuni de 
afaceri verzi

Susținere și ajutor din partea Fundației 
Conservation Carpathia

Tururi în natură 

Turism ecvestru 

Procesarea 
fructelor de 
pădure și a 
ciupercilor

Reparații și 
recondiționări de 

biciclete

Tururi culturale și 
gastronomice

Tâmplărie cu 
resurse locale

Săpunuri 
handmade și 
produse de 
curățenie

Compostarea 
alimentelor 

irosite

Activități pe apă 

Meșteșuguri 

Cosmetice 
organice din 

plante 

Valorificarea 
mobilierului 

vechi

Activități de 
iarnă

Organizare de 
evenimente verzi

Producție de 
legume și fructe 

organice 

și multe altele

 
 

 identificarea celor mai relevante perspective pentru afacerea propusă și aplicarea 
principiilor verzi în moduri noi și inovatoare pentru aceasta;  propuneri și soluții 
pentru finanțarea afacerii;  consultanță pentru elaborarea sau îmbunătățirea 

planurilor de afaceri existente, astfel încât acestea să genereze profit într-un timp cât 
mai scurt;  elaborarea unei strategii pe termen lung pentru afacerea propusă; 

 dezvoltarea ideilor existente de afaceri astfel încât acestea să devină suport 
pentru conservarea peisajelor naturale, pentru crearea de locuri de muncă și beneficii 

pentru localnici;  surse de finanțare prin fondul 
de investiții pentru afaceri verzi.

AFACERI VERZI
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Cum intru în Programul 
AFACERI VERZI CARPATHIA 

pentru dezvoltare durabilă în 
Munții Făgăraș?

Programul Afaceri Verzi al Fundației Conservation 
Carpathia propune dezvoltarea unei economii bazate 

pe conservare, care să combine economia locală, 
dezvoltarea comunităților locale și crearea de locuri de 
muncă cu obiective de conservare a naturii din Munții 

Făgăraș pe termen lung.

Am dezvoltat până acum planuri de afaceri pentru 17 firme  
din domeniile: ecoturism, producție locală de alimente, meșteșuguri 
locale. Susținem peste douăzeci de antreprenori locali și le oferim 

consultanță gratuită în afaceri verzi.

Proiectul Afaceri Verzi nu oferă finanțare, el susține înființarea și 
dezvoltarea de afaceri verzi funcționale care să creeze o economie 

sustenabilă, prietenoasă cu mediul și care va influența în mod pozitiv 
traiul în comunitățile locale.

Contact și informații pentru intrarea în 
Programul Afaceri Verzi:

István Szabó

i.szabo@carpathia.org

FUNDAȚIA CONSERVATION CARPATHIA
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Acțiunile de protecție a pădurilor naturale și de replantare 
a pădurilor de pe suprafețele tăiate la ras au loc în cadrul 
proiectului LIFE Carpathia, “Crearea unei zone de natură 

sălbatică în sudul munților Carpați”, prin intermediul căruia 
avem în vedere refacerea echilibrului natural și crearea de 

beneficii pentru comunitățile locale.

Impactul acțiunilor din acest proiect la nivel local și național:

Conservare păduri

Salvarea a 3.300 ha de păduri naturale, monoculturi de molid și suprafețe 
afectate de tăieri neconforme prin achiziția lor pentru protecția completă și 
reconstrucție ecologică; Aceste păduri se vor adăuga celor 25.000 ha aflate 

deja în protecția Fundației Conservation Carpathia.

Obținerea celui mai înalt grad de protecție pentru 2.000 ha de pădure 
naturală prin includerea acestora în Catalogul Național al pădurilor virgine 
și cvasi-virgine sau ca zonă de non-intervenție în Planul de Management al 

siturilor Natura 2000.

În trecut, Fundația Conservation Carpathia a inclus în aceste zone de strictă 
protecție în jur de 8.000 ha de păduri naturale.

Proiectul 
LIFE CARPATHIA

AFACERI VERZI
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Reconstrucție ecologică

Reconstrucție ecologică pe 500 ha de păduri afectate de tăieri în trecut.  
Acestea se adaugă celor peste 800 ha deja reîmpădurite.

Refacerea compoziției naturale a 500 ha de monoculturi de molid, care se  
vor adăuga celor peste 400 de hectare aflate deja în transformare  

către păduri mixte și sănătoase.

Înființarea de noi pepiniere pentru a produce puieți din surse autohtone  
de sămânță.

Eliminarea speciilor invazive de pe două văi.

Controlul eroziunii solului pe o lungime de 20 km de foste drumuri de 
exploatare a lemnului; acestea se adaugă celor 30 km de șanțuri de tractor 

refăcute în trecut de Fundația Conservation Carpathia.

Refacerea a 250 ha de tufărișuri alpine cu jneapăn, rododendron și ienupăr 
distruse prin intervenții umane.

Conservare faună

Reintroducerea zimbrului și a castorului în Munții Făgăraș.

Crearea unui model de coexistență om-animale sălbatice pe o suprafață 
de circa 65.000 ha bazat pe un sistem de prevenire a pagubelor prin:

 ○ măsuri de prevenție (oferirea gratuită a câinilor Ciobănesc Carpatin și  
a gardurilor electrice);

 ○ intervenție rapidă pentru aplanarea conflictelor directe;
 ○ măsuri compensatorii inovative;

 ○ promovarea managementului cinegetic orientat pe prevenirea și 
eliminarea conflictelor;

 ○ monitorizarea non-invazivă modernă și reală a faunei.

AFACERI VERZI
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Comunități locale

Implicarea și creșterea capacității comunităților locale în protecția naturii și 
dezvoltare durabilă.

Crearea de locuri de muncă și venituri directe prin lucrările de reconstrucție 
ecologică.

Crearea unei destinații turistice atractive datorită reintroducerii zimbrului și 
castorului în zonă, prin dezvoltarea unor programe de observare a faunei.

Evenimente locale și naționale.

Afaceri verzi

Înființarea a cel puțin 10 afaceri verzi funcționale în comunitățile locale.
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Acest material a fost creat în cadrul proiectului „Crearea unei zone de natură sălbatică în sudul munților Carpați, România’’, implementat de Fundația 
Conservation Carpathia, în parteneriat cu Asociația Ocolul Silvic Carpathia, Asociația de Vânătoare Piatra Craiului Făgăraș Conservation, SC Carpathia 
Agro & Finance SRL, Conservation Capital Consulting Ltd., Inspectoratul de Jandarmi Județean Argeș – Basarab I și ProPark – Fundația pentru Arii Protejate. 
Materialul a fost realizat cu sprijin financiar din partea Comisiei Europene prin programul LIFE Nature (www.ec.europa.eu) și a Fundației Arcadia prin programul 
ELP (Endangered Landscapes Programme, www.endangeredlandscapes.org). Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a 
Uniunii Europene. Data publicării: decembrie 2021
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