
De la conflict la 
bună conviețuire 
cu animalele 
sălbatice în 
Munții Făgăraș



  ©
 D

an
 D

in
u



De peste zece ani, 
unde a fost posibil și necesar, Fundația Conservation 

Carpathia a oferit naturii un nou început, prin 
activitățile derulate în planul de replantare a pădurilor 

și de refacere a zonelor afectate de tăieri în zona 
Munților Făgăraș. 

Ne angajăm să continuăm să redăm viață pădurilor, 
să protejăm animalele sălbatice, să oferim locuri de 

muncă, să găsim soluții pentru prevenirea conflictelor 
om- animale sălbatice, să oferim compensații, să 

punem bazele unei destinații turistice interesante și 
atractive pentru turiștii din întreaga lume, în beneficiul 
localnicilor, să păstrăm biodiversitatea care asigură un 

mediu sănătos, atât de necesar tuturor. 

Existența zonelor naturale sănătoase în perpetuitate  
reprezintă suportul pentru o viață mai bună și o 

dezvoltare durabilă locală. 



  ©
 F

C
C

VIZIUNEA NOASTRĂ

4



Oamenii și animalele 
sălbatice pot împărți același 
teritoriu, în pace și siguranță. 

 

Viziunea noastră

Tăierea pădurilor, agricultura intensivă, 
schimbarea utilizării terenurilor sunt principalii 
factori care pun în pericol speciile de animale 
sălbatice și indirect, sănătatea și calitatea vieții 
noastre.

În trecut, oamenii și animalele sălbatice au 
populat aceleași teritorii, fără conflicte mari, 
într-un echilibru natural. Oamenii au creat de-a 
lungul timpului diverse măsuri de protecție, 
precum gardurile masive de lemn sau câinii 
specializați. Astăzi, multe dintre aceste măsuri 
de protecție nu mai sunt puse în aplicare, așa 
cum au făcut strămoșii noștri. 

Metodele tradiționale de protecție a turmelor 
folosite de-a lungul secolelor de crescătorii 
de animale, alături de metodele moderne de 
prevenire și reducere la minimum a pagubelor 
produse de animalele sălbatice dovedesc că 
este posibilă conviețuirea oamenilor cu fauna 
sălbatică. 

Pentru a proteja viața sălbatică și pentru a 
reface echilibrul natural în Munții Făgăraș, 
CARPATHIA (Fundația Conservation Carpathia, 
Ocolul Silvic Carpathia și Asociații de 
Vânătoare din cadrul proiectului CARPATHIA) 
s-a implicat în gestionarea și monitorizarea 
faunei sălbatice. 

De ce? Pentru că în ultimii douăzeci de ani, 
în mare parte în munții Făgăraș, animalele 

sălbatice au suferit din cauza braconajului și 
vânătorii excesive. Cifrele oficiale sunt deseori 
supraestimate sau exagerate, cu scopul de a 
obține cote mai mari de vânătoare. 

În prezent, suntem activi pe patru fonduri 
cinegetice și am creat o zonă fără vânătoare 
pentru trofee, unde extragem doar exemplarele 
care produc pagube în apropierea localităților:

 ○ Din 2011, CARPATHIA gestionează fondul 
cinegetic nr. 21 „Izvoarele Dâmboviței”. Am 
luat măsuri intensive anti-braconaj și am 
montat sisteme moderne de monitorizare. 

 ○ În 2017, fondul nr. 22 „Rucăr” a fost 
concesionat de FCC pentru un management 
cinegetic modern. Acest fond cinegetic se 
află în apropierea localităților Rucăr și Sătic. 
Aici am pus accent deosebit pe măsuri de 
diminuare a conflictelor om-faună sălbatică. 

 ○ Din 2019, am intrat în parteneriat cu 
Asociația Vânătorilor și Pescarilor GTS Păpușa 
Leaota pentru fondurile nr. 19 „Râul Târgului” 
și fondul nr. 23 „Stoenești”.

Împreună cu Parcul Național Piatra Craiului, 
care se învecinează cu fondurile cinegetice 
din custodia CARPATHIA, am creat o zonă de 
liniște pentru faună, un total de 80.000 ha fără 
vânătoare pentru trofee.

FUNDAȚIA CONSERVATION CARPATHIA
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Prioritatea Fundației 
Conservation Carpathia este 

PREVENIREA conflictelor 
om-animale sălbatice. 

 

Prevenție

Exploatările forestiere, extinderea infrastruc-
turii de transport, extinderea zonelor turistice, 
a construcțiilor, culesul intensiv al fructelor de 
pădure, al ciupercilor, dar și vânarea excesivă 
a animalelor-pradă a carnivorelor mari (cerb, 
căprioară, mistreț) au avut și au în continuare 
un impact major asupra comportamentului 
animalelor sălbatice. 

Pagubele cauzate de animale sălbatice cresc 
pe măsură ce activitatea umană și schimbările 
climatice se simt tot mai evident în zonele 
montane. 

Prin replantarea pădurilor și refacerea zonelor 
naturale, Fundația Conservation Carpathia 
crește capacitatea de adăpost și de hrană 
pentru animalele sălbatice din zona de proiect. 
Toate acțiunile de protejare, alături de lipsa 
vănătorii la speciile de erbivore - cerb, căprio-
ară - duc la creșterea acestor populații,  ceea 
ce înseamnă o sursă de hrană abundentă pen-
tru carnivorele mari și liniște în zonele naturale. 

Fundația Conservation Carpathia susține 
comunitățile locale cu măsuri și soluții concrete 
pentru a-și proteja eficient animalele domestice 
și pentru a trăi în siguranță alături de animalele 

sălbatice. 

PREVENȚIE
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 Împrejmuiește suprafețele de 
pășunat și proprietățile aflate 
la marginea pădurii cu garduri 

electrice.`

Rangerii CARPATHIA ajută proprietarii să instaleze 
gardurile electrice, monitorizează în permanență starea 
celor instalate, modul de întreținere și oferă informații 

despre folosirea optimă a acestora.  

Gardurile electrice sunt extrem de eficiente în 
protejarea locuințelor aflate la limita pădurilor, 
a terenurilor agricole, a țarcurilor și anexelor 
care adăpostesc animale domestice. Avanta-
jul folosirii acestei metode este dat de faptul 
că aceste garduri pot fi montate oriunde, 
montarea și utilizarea lor este simplă și poate fi 
învățată de oricine. 

Fundația Conservation Carpathia sprijină 
crescătorii de animale și pune la dispoziția 
celor care se confruntă cu  probleme cu 
animalele sălbatice garduri electrice cu titlu 
gratuit, pentru perioade temporare. 

Gardurile sunt foarte eficiente, dacă sunt 
întreținute corect de către beneficiar. 

Opt metode utile de a 
reduce la minimum riscul 

atacurilor din partea 
animalelor sălbatice: 

 

Sună un Ranger CARPATHIA pentru a afla 
cum poți primi GRATUIT un gard electric 

pentru protecția animalelor tale: 

0731 844 2550731 844 258

Zona Rucăr, Sătic

BOGDAN SULICĂ LAVINIU TERCIU

Zona Stoenești, Lerești

PREVENȚIE
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Mărturiile localnicilor 
care au beneficiat de 
gard electric de la FCC 

 

Am primit un gard electric de la 
Fundația Carpathia (FCC) care este 
foarte bun și util. Înainte nu am avut un 
gard electric și am avut multe probleme 
cu urșii. Au pus gardul, am ajutat și noi 
să îl pună pe cei de la Carpathia, am 
curățat pe unde era împădurit, pentru 
că ursul stătea unde era împădurit și nu 
îl vedeam. Am cosit urzicile, bălăriile și 
am respectat ce mi-au spus cei de la 
Carpathia: să curăț. De când am curățat 
și am pus gardul sunt foarte liniștită. Nu 
mai vin nici urși, nici porci, nici căprio-
are. Am pus pancarte să avertizez că e 
curent electric și sunt foarte mulțumită 
că nu mai am probleme așa cum aveam 
înainte. Trebuie doar să curăț iarba 
de sub el, dar mi-au zis ce trebuie să 
fac. E foarte simplu să îl întreții. Să fie 
sârma întinsă, să nu fie ruptă. Cei de la 
Carpathia vin să mai verifice gardul. Vine 
ursul, că pădurea e peste tot, dar știu că 
sunt protejată, că nu mai trece de gard. 
Pădurea e aici peste tot, noi suntem 
lângă casa lui.

– F.M.A.

Facem un gard la mine cu domnu’ 
Bogdan. Bag numai noaptea curent, că 
ziua nu vine. Fac curat, bag cositoarea, 
ca să poată să îl instaleze. Îmi zice tot ce 
trebuie să fac și nu mai stau fără gard 
electric. Fac pari din doi în doi metri și 
gata. Nu mai am treabă cu ursul. 

– M.V.

FUNDAȚIA CONSERVATION CARPATHIA



Gardul l-am instalat acum o lună de zile. 
Au venit băieții și l-am instalat aici. Am 
avut probleme cu ursul. De când am pus 
gardul suntem liniștiți, stăm fără nicio 
teamă. Cu gardul nu mai intră. Gardul e 
un lucru bun, că ne protejează în special 
de urs. Gardul e de la Fundație, l-am 
montat cu domnu’ Bogdan, cu domnu’ 
Lupuleț, cu David, cu Cotârleț, ei au venit. 
Eu am făcut parii și dânșii au venit, ne-au 
întins firul, l-au aranjat cum trebuie. M-au 
învățat cum să îl folosesc, cum să îi dau 
drumul, să tund iarba, ne-au dat toate 
indicațiile. Am montat gardul, cum ar fi 
azi și la 12 noaptea a venit (n.r. ursul), dar 
apoi nu a mai venit. Urmă a mai fost, dar 
nu să-l mai vedem. S-o fi atins de gard, 
o fi întins-o. Sincer să fiu, înainte nu cre-
deam în gard. Auzeam pe toți cu gardul 
și nu credeam. Și m-am convins că este 
chiar folositor și necesar. Dacă știam mai 
demult, îmi achiziționam eu gard, dar nu 
m-am gândit. Vă spun, nu m-am gândit 
că e chiar așa de bun. Au zis băieții 
de la fondul de vânătoare să îl pun, că 
va fi bine, că tot venea ursul. Au avut 
dreptate. Sfătuiesc pe cei cu animale 
să își pună gard electric. Mai bine îți pui 
un gard decât să îți strice două animale. 
M-am convins că este foarte bun.

– D.D.

Sunt foarte mulțumit de gard că pot 
să stau liniștit. Umblă ursul pe aici și nu 
mai avem treabă. L-au instalat băieții 
și acum suntem liniștiți. Noi acum 
am văzut cum se instalează și la anul 
punem noi, că am învățat de la cei de 
la CARPATHIA. Nu mai stăm fără gard. 
Astea sunt treburile. 

– I.I.

PREVENȚIE



 Alege câini din rase autohtone 
pentru paza șeptelului, antrenați 
pentru pază, dar care să nu fie 

agresivi cu oamenii.

Fermierii care primesc un Ciobănesc Carpatin din 
programul CARPATHIA devin proprietarii lor în decurs 
de un an, prin respectarea unor condiții obligatorii de 
îngrijre adecvată a câinilor: tratament decent, hrană 

corespunzătoare, tratamente veterinare necesare.

Câinii din rasa Ciobănesc Corb sau Românesc 
Carpatin sunt rase autohtone, care au fost 
alături de păstorii români încă din cele mai 
vechi timpuri.

Fundația Conservation Carpathia (FCC) 
oferă gratuit pui de câini din rasa Ciobănesc 
Românesc Carpatin crescătorilor de animale 
care își pasc turmele în zona munților Făgăraș.

Puii provin din programul de creștere a rasei 
Ciobănesc Carpatin dezvoltat de CARPATHIA 
de la Ferma de Biodiversitate Cobor.

Ciobăneștii carpatini sunt potriviți pentru 
paza șeptelului, întrucât aceștia nu părăsesc 
turmele, nu atacă oamenii și au o statură im-
punătoare în fața prădătorilor. 

Principalul motiv pentru care am ales 
această rasă este revitalizarea acestei specii 
autohtone, înlocuită în ultimii ani cu câini 
agresivi cu oamenii.

Sună pentru a afla cum poți primi GRATUIT 
un câine din rasa Ciobănesc Carpatin:

0745 344 151

FUNDAȚIA CONSERVATION CARPATHIA
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 Amplasează sperietori în culturile 
agricole.

Încurajăm amplasarea sperietorilor în culturile 
agricole (fixe sau mișcătoare), permise de lege, 
care vor alunga sau vor împiedica pătrunderea 
animalelor sălbatice în interiorul culturilor.

 Respectă regulile de pășunare, 
închide animalele în grajduri în tim-
pul nopții și asigură paza șeptelului.

Nu lăsa animalele domestice în interiorul gar-
durilor electrice pe timp de noapte.

 Gestionează cu responsabilitate 
deșeurile.

Cele mai periculoase deșeuri sunt cele de 
de origine animală (leșurile, piei de animale, 
alte resturi de animale), de cele mai multe ori 
abandonate în zone apropiate de sate. Pe 
lângă faptul că se încalcă legislația în domeni-
ul deșeurilor, acestea devin atractive pentru 
carnivorele mari, care se obișnuiesc cu hrana 
obținută ușor și revin în căutarea ei. Carni-
vorele își pierd în acest fel comportamentul 
sălbatic și capacitatea de a-și căuta singure 
hrana. În consecință, vor sta tot mai aproape 
de sate sau de sursa de hrană oferită.

 Verifică modul în care animalele 
tale sunt păstorite de stăpânii de 
munte, în grija cărora le lași peste 
vară.

Verifică dacă aceștia respectă condițiile 
minime de siguranță. Dacă aceste condiții nu 
sunt îndeplinite, nu vei putea primi despăgu-
biri în cazul unei pagube produse de animalele 
sălbatice.

 Nu lăsa livezile neculese. 

Culege fructele la timp și nu le lăsa să pu-
trezească pe jos, mirosul de fructe în putre-
facție este o sursă irezistibilă de atracție 
pentru urși.

 Amplasează-ți țarcurile pentru 
animale pe terenuri deschise, cât mai 
departe de liziera pădurii, lăstărișuri 
etc.

Zonele cu vegetație abundentă sunt utiliza-
te de către prădători pentru a se apropia de 
turme.

Primul pas în buna 
conviețuire cu fauna sălbatică 

este PREVENȚIA!

PREVENȚIE
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Culegi livezile și 
nu lași fructele 

pe jos.

Amplasezi 
țarcurile pe tere-

nuri deschise.

Împrejmuiești 
pășunile cu gard 

electric.

Amplasezi 
sperietori în 

culturile agricole.

Închizi animalele 
în grajduri în 
timpul nopții.

Gestionezi 
responsabil 
deșeurile.

Verifici cum 
sunt păstorite 
animalele tale.

Animalele tale 
sunt în siguranță 

dacă:

Păzești șeptelul 
cu rase de câini 

autohtone.
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CARPATHIA gestionează fondurile cinegetice 
cu responsabilitate față de natură și față 

de oameni, construind un exemplu de 
management și monitorizare a faunei, ce 

poate fi preluat la nivel național. 
 

Intervenție

  Legea Vânătorii și a Protecției 
Fondului Cinegetic precizează că animalele 
sălbatice aparțin Statului român, iar gestiona-
rii fondurilor cinegetice au obligația să imple-
menteze măsuri care să mențină un echilibru 
în zonă. 

Carnivorele mari sunt specii protejate de in- 
teres european, al căror management este sta-
bilit prin reglementările de mediu specifice.

CARPATHIA nu organizează vânătoare 
pentru trofee, ci extrage doar exemplarele 
care produc pagube, în special în apropierea 
localităților, cu scopul de a diminua conflictele. 

Din 2019, Fundația Conservation Carpathia 
a pus bazele primelor echipe de intervenție 
rapidă destinate gestionării conflictelor 
om-animale sălbatice din sud-estul Munților 
Făgăraș.

Prioritățile noastre sunt: siguranța oamenilor, 
reducerea pagubelor provocate de animalele 

sălbatice, măsuri minim invazive pentru a 
gestiona fauna sălbatică. 

INTERVENȚIE
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Două echipe de intervenție rapidă patrulează 
și intervin în situațiile de urgență generate de 
prezența sau atacul animalelor sălbatice, în 

zonele:

Fondul 
cinegetic 22 

Rucăr

 
zona aferentă 

localității Rucăr, cu 
excepția zonei Peste 

Vale și a Parcului 
Național Piatra 

Craiului

Fondul 
cinegetic 21 

Izvoarele 
Dâmboviței

zona lacului 
Pecineagu

Fondul 
cinegetic 18 

Râul Târgului-
Argeșel-Râușor 

pe raza localităților 
Lerești, Valea Mare 

Pravăț (parțial), 
Albești (parțial) 

și Bughea de Sus 
(parțial)

Fondul 
cinegetic 20 

Stoenești

 
pe raza localităților 

Dragoslavele (parțial), 
Stoenești și Cetățeni 

(parțial)

Pentru a solicita ajutorul echipei  
de intervenție sună la:

112

Vei fi direcționat către Jandarmerie, apoi echipa de intervenție se va 
prezenta la locul indicat.

Băieții de la Carpathia vin mereu, aproape seară de seară, la două seri 
trec pe aici, patrulează. Am numărul lor, de fiecare dată când e problemă 
sun ba pe domnu’ Bogdan, ba pe domnu’ Lupuleț. În privința mea, de ce 
a fost nevoie, m-au ajutat. Am sunat noaptea că a venit ursul, au venit 

băieții imediat. Cu gardul m-au ajutat. Aici noi suntem vecini cu ursul, după 
grădina noastră începe pădurea, ce pretenții să avem. Suntem la el acasă. 

Trebuie să vină. Dar cu un gard electric rezolvi problema. 
– D.D.

INTERVENȚIE
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Recent a fost înființat Grupul de Lucru Regional, 
un comitet voluntar pentru prevenirea și diminuarea 

conflictelor om-carnivore mari.

Echipa de intervenție rapidă pentru 
gestionarea conflictelor om-animale 
sălbatice:

 ○ Patrulează pe timp de zi sau de noapte, 
pentru a preveni eventuale daune cauzate de 
mistreți sau urși; 

 ○ Intervine pentru îndepărtarea animalelor 
sălbatice folosind mijloace acustice sau lumi-
noase;

 ○ Patrulează pe timp de zi sau de noapte, pen-
tru a descuraja potențiale acte de braconaj;

 ○ Organizează acțiuni de îndepărtare a 
mistreților și urșilor, în cazurile unde toate 
celelalte metode de management preventiv nu 
au succes;

 ○ Oferă recomandări cu privire la reducerea 
riscului de conflicte cu mistreți și carnivore 
mari: instalarea și întreținerea gardurilor 
electrice, alte soluții eficiente pentru paza 
șeptelului;

 ○ Cu respectarea strictă a legii, elimină exem-
plarele care produc pagube, pentru care nu 
există alte soluții;

 ○ Cu respectarea strictă a legii, mută urșii 
problemă (relocare) și le monitorizează activ-
itatea;

 ○ Colectează din teren informații care să con-
ducă mai târziu spre decizii și măsuri corecte 
de gestionare a animalelor sălbatice.

Scopul comitetului este de a simplifica circuitul informațiilor, de a asigura transparența deciziilor 
și de a împuternici comunitățile locale să ia decizii importante împreună cu FCC.

Comitetul este format din: reprezentanți ai autorităților locale (Rucăr, Lerești, Stoenești, Valea 
Mare Pravăț), fermieri, gestionari de fonduri cinegetice, vânători, reprezentanți ai Jandarmeriei 

Argeș, Garda Forestieră Ploiești, Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu Argeș).

  Pentru a identifica exemplarul 
care face pagube, echipa de intervenție are 
nevoie de probe biologice ale animalului 
sălbatic: păr, lăsături. Vă rugăm să nu modi-
ficați locul unde a avut loc atacul animalului 
sălbatic până la sosirea echipei de intervenție 
și adunarea tuturor probelor relevante. 

În anumite cazuri, practicăm hrănirea de 
abatere (punerea de hrană suplimentară), în 
zone îndepărtate, conform legislației în vigoare. 
Aceasta nu este o soluție pe termen lung 
pentru că stimulează dependența animalelor 
sălbatice și poate duce la creșterea sporului 
natural, la domesticirea unor carnivore mari, 
poate chiar la atragerea în zonă a unor exem-
plare noi.

În cazurile în care metodele de prevenție nu 
dau roade, CARPATHIA cere aprobări de la 
Ministerul Mediului pentru relocarea urșilor 
sau pentru eliminarea celor care au cauzat 
pagube. 

CARPATHIA nu organizează vânătoare pentru 
trofee, ci extrage doar exemplarele care pro-
duc pagube, în special în apropierea locali-
tăților, cu scopul de a diminua conflictele. 

FUNDAȚIA CONSERVATION CARPATHIA
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Ce trebuie să fac pentru a 
primi compensații de la Stat 
în cazul unei daune produse 

de animalele sălbatice?  
 

Compensații

Evaluarea pagubelor este un proces care 
necesită o atenție sporită și presupune o 
anchetă care să confirme atacul unui animal 
sălbatic, nu alte cauze. 

Orice proprietar de teren sau crescător de 
animale trebuie să își ia măsuri de prevenție 
rezonabile, în primul rând pentru a evita atacu-
rile și, dacă se întâmplă să fie păgubit, pentru a 
putea primi despăgubiri.

Există și cazuri înregistrate în care păgubiții 
solicită daune pentru animale lăsate fără pază, 
în zone deschise, peste noapte. În acest caz 
legislația este categorică și NU se acordă 
compensații.

Pentru situaţiile în care atât gestionarul, cât 
şi proprietarii de culturi agricole, silvice şi 
de animale domestice şi-au îndeplinit toate 
obligaţiile pentru prevenirea pagubelor, 
despăgubirile sunt suportate de către 
autoritatea publică centrală care răspunde 
de silvicultură, din bugetul aprobat cu această 
destinaţie.

Procedura de constatare şi de evaluare a 
pagubei, precum şi de stabilire a răspunderii 
civile este strictă, în conformitate cu H.G. nr. 
1679/ 2008, HG 1679/2008 privind modalitatea 
de acordare a despăgubirilor prevăzute 
de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr. 407/2006.

Compensațiile private CARPATHIA vin în 
completarea sistemului național existent și au ca 
scop despăgubirea imediată în cazul pagubelor 

produse de animalele sălbatice.
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Pașii legali necesari pentru 
a primi compensații în cazul 

unei daune produse de 
animalele sălbatice: 

 

Păgubitul depune în 
24 de ore o cerere 
scrisă la primăria 

localităţii pe teritoriul 
căreia s-a produs 

paguba.

Primăria anunță 
Agenția de Protecție 
a Mediului și Garda 

Forestieră.

Comisia se convoacă 
în 24 de ore de la 
data înregistrării 

cererii.

Până la convocarea 
comisiei, păgubitul 

colectează materiale 
doveditoare.

 Păgubitul depune o cerere scrisă la 
primăria localităţii pe teritoriul căreia s-a 
produs paguba. Cererea se depune în termen 
de 24 de ore de la data incidentului.

 Primăria anunță Agenția de Protecție a 
Mediului de pe raza județului în care s-a produs 
paguba și Garda Forestieră. Se constituie 
Comisia de Constatare și de Evaluare a 
pagubelor, formată din reprezentanți ai acestor 
Autorități.

 Are loc convocarea Comisiei, în termen 
de 24 de ore de la data înregistrării cererii 
persoanei păgubite. Comisia se întruneşte în 
termen de 48 de ore de la data convocării.

 Până la convocarea comisiei, păgubitul 
colectează materialele doveditoare: fotografii, 
înregistrări video, declarații ale martorilor, 
act necropsie animal sau act dispariție 
animal (doar în cazul atacurilor la animalele 
domestice), precum și alte probe.

COMPENSAȚII
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Constatarea 
pagubelor se 

realizează în prezenţa 
persoanei păgubite.

Raportul de evaulare 
a pagubei este 
înaintat Gărzii 

Forestiere.

Garda Forestieră 
trimite raportul către 
Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor.

După aprobarea 
dosarului, păgubitul 

primește banii.

 Constatarea pagubelor are loc în prezenţa 
persoanei păgubite sau a unui reprezentant 
legal al acesteia. La acțiune pot participa și 
reprezentanţi ai gestionarului faunei de interes 
cinegetic din cuprinsul fondului cinegetic şi 
ai structurii de administrare a ariei protejate 
neincluse în fonduri cinegetice sau în care 
vânătoarea nu este admisă, după cum paguba 
a fost produsă în fondul cinegetic sau în aria 
protejată.

 După evaluare se întocmeşte raportul, iar 
dosarul este înaintat spre examinare Gărzii 
Forestiere.

 Garda Forestieră trimite raportul către 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru 
aprobare. 

 După aprobarea dosarului, plata va fi 
făcută către păgubit.
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Începând din vara anului 2020 Fundația 
Conservation Carpathia a introdus un 

concept nou de compensare privată în natură 
pentru daunele provocate de carnivore.  

 

Sistemul de compensare 
privată CARPATHIA

Intrarea în sistemul de compensare privată CARPATHIA se face după 
depunerea cererii scrise la primăria localităţii pe teritoriul căreia s-a produs 

paguba, în baza procedurii naționale, explicată anterior.

Animalele domestice pentru compensațiile private CARPATHIA sunt 
crescute de un fermier local. Acestea sunt în proprietatea FCC și înlocuiesc 

imediat eventualele pagube.

Sistemul privat CARPATHIA completează 
sistemul național de compensații, nu îl 

înlocuiește.

Fermierul raportează 
daunele produse 

către FCC. 

Fermierul primește 
alte animale în 

schimb, după caz.

Rangerii FCC vin să 
verifice cauzele și să 

constate paguba.

SISTEMUL DE COMPENSARE PRIVATĂ CARPATHIA
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Prioritatea noastră este să prevenim 
conflictele om-animale sălbatice. 

Legea Vânătorii și a Protecției Fondului 
Cinegetic precizează că animalele sălbatice 
aparțin Statului român, iar gestionarii fondu-
rilor cinegetice au obligația să implementeze 
măsuri care să mențină un echilibru în zonă. 
Carnivorele mari sunt specii protejate de 
interes european, a căror gestionare are la bază 
reglementările de mediu specifice.

Acțiunile destinate gestionării conflictelor 
om-animale sălbatice au loc în cadrul proiect-
ului LIFE CARPATHIA, “Crearea unei zone de 
natură sălbatică în sudul munților Carpați”, 
prin intermediul căruia avem în vedere reface-
rea 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.
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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. 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 castorului în 
Munții Făgăraș;

 ○ crearea unui model de coexistență om-
animale sălbatice pe o suprafață de circa 
80.000 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.

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 (bazate pe natură)

 ○ înființarea a cel puțin 10 afaceri verzi 
funcționale în comunitățile locale.

Fiecare animal sălbatic 
are rolul său pe Pământ 
și aduce cu sine prosperitatea 
altor specii, menținerea 
echilibrului în natură și 
bunăstarea noastră,  
a tuturor.
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