
2017
Raport
Anual

FU
N

D
A

ȚIA
 C

O
N

S
E

R
VATIO

N
 C

A
R

PATH
IA



Ceea ce facem noi pădurilor din întreaga 
lume reprezintă o reflexie în oglindă a ceea ce 
ne facem nouă și celor din jurul nostru. 
– Mahatma Ghandi
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A mai trecut un an și Fundația Conservation Carpathia 
a făcut pași importanți în crearea unei noi zone de 
sălbăticie, de clasă mondială, în Munții Făgăraș. 

Gândindu-ne la trei dintre cele mai importante realizări din ultimul 
an, considerăm că acestea au fost achiziționarea unei proprietăți de 
peste 1.000 de hectare de pădure cvasi-virgină în zona central-sudică a 
Munților Făgăraș, semnarea contractului de concesiune pentru al doilea 
fond de vânătoare pe Valea Dâmbovitei și lansarea observatoarelor de 
animale sălbatice, în zona noastră de proiect. Aceste trei realizări confirmă 
obiectivele inițiativei proiectului nostru: 

 ▪ protecția pădurilor
 ▪ managementul vieții sălbatice, care pune pe primul loc conservarea 

faunei și soluționarea conflictelor cu oamenii din comunitățile locale
 ▪ crearea unei economii noi, non-extractive, pentru comunitățile locale

Totuși, am realizat mult mai multe pe parcursul anului 2017: am 
replantat peste 400.000 de puieți, am inițiat programul de monitorizare 
la scară largă a carnivorelor mari, am luat decizia, împreună cu cei din 
comunitățile locale, să reintroducem zimbrul, am participat la elaborarea 
unei strategii comune pentru ariile protejate, alături de Federația Coaliția 
Natura 2000 și la înființarea unei platforme de discuții cu industria 
lemnului din România, împreună cu alte ONG-urile mari de conservare. 

Desemnarea Parcului Național Făgăraș este un proces îndelungat și 
presupune parcurgerea a numeroase etape. Dar constituirea unui Parc 
Național emblematic are nevoie de timp. Marele succes din Chile al 
prietenilor și colegilor noștri de la Fundația Tompkins Conservation, prin 
desemnarea unei serii întregi de noi parcuri naționale pe toată suprafața 
țării, demonstrează că astfel de inițiative au nevoie de o lungă perioadă de 
timp și trebuie să poată genera finanțare într-o varietate de sectoare. Doug 
Tompkins a cumpărat Pumalin acum mulți ani și numai după 25 de ani, 
guvernul chilian a acceptat Pumalin ca parc național.

Promisiunea noastră este că vom continua să muncim din greu pentru 
viziunea noastră comună, pentru a crea cel mai important Parc Național 
din Europa în Munții Făgăraș, pentru a reface zonele afectate de tăieri și a 
proteja întregul ecosistem și pentru a ajuta oamenii din comunitățile locale 
să aibă o viață mai bună.

Cuvânt înainte
de Barbara și Christoph Promberger
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Conservare 
păduri
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Anul trecut am reușit să achiziționăm 
proprietăți mari atât în Munții Făgăraș, 
cât și în Leaota. În total, am reușit să 
salvăm de la tăiere aproape 3.600 ha pe 
care le-am introdus în protecție integrală 
și am ajuns acum să protejăm peste 
21.000 ha.

Această suprafață cuprinde 969 de proprietăți 
diferite și a trebuit să semnăm 466 contracte diferite. 

Dimensiunea medie a unei parcele este de 21.7 ha, 
însă variația reală se ridică de la 213 m² la 1.957 ha pe 
lot individual.

Achiziționare terenuri
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Conservarea nu funcționează fără un 
sistem funcțional de pază a pădurii, care 
este asigurat de Ocolul Silvic CARPATHIA 
și de rangerii noștri. 

În 2017, mai ales în perioada sezonului iarnă și 
toamnă, activitățile de supraveghere a pădurilor au 
fost intensificate din cauza crizei lemnului de foc, care 
a început în 2016.

În jurul comunităților sărace, în special a celor 
cu o densitate mare de populație romă, presiunea 
asupra pădurilor a crescut. Acest lucru a fost cauzat de 
creșterea dramatică a prețului lemnului de foc.

Din acest motiv, am inițiat un program pentru 
furnizarea lemnului de foc pentru aceste părți 
dezavantajate din comunitatile locale și am oferit lemn 
de fag, căzut accidental în proprietățile noastre, în 
zonele din apropierea comunităților/drumurilor. 

În 2017, am furnizat un total de 303 m³ de lemn 
de fag. În plus, am subvenționat lemn de foc pentru 
membrii  Asociației proprietarilor de păduri din Rucăr 
(Obște), care au un venit lunar sub salariul mediu pe 
economie. Jumătate dintre dividendele pe care le 
primim din activitățile economice ale Obștei au fost 
folosite în acest scop.

Încercăm să oferim soluții reale pentru rezolvarea 
unor situații specifice, dar nu putem rezolva 
problemele globale din sectorul forestier, care trebuie 
să fie mai bine organizat pentru a asigura un echilibru 
între nevoile comunităților, necesitățile  industriei 
lemnului și nevoile tuturor de aer, apă, soluri stabile, 
climat propice și toate celelalte funcții de care depinde 
omenirea și pe care numai pădurea le poate asigura. 
Principalul nostru angajament este conservarea.

În 2017, inginerii noștri silvici au efectuat 26 de 
verificări tematice privind toate pădurile administrate 
de Ocolul Sivic CARPATHIA. Verificările au avut în 
vedere identificarea extragerii ilegale de arbori și a 
altor aspecte care afectează integritatea pădurilor:  în 
total, 148 m³ de lemn au fost tăiați ilegal din pădurile 
noastre. Din această cantitate totală, 22 m³ de lemn 
au fost găsiți abandonați la fața locului și confiscați, 
pentru 56 m³ au fost identificați făptuitorii și lemnul 
a fost confiscat, iar pentru 70 m³ de lemn, făptuitorii 
au rămas neidentificați, iar materialul lemnos nu a 
fost găsit. Având în gestionare un total de peste 21.000 
ha de păduri, considerăm aceste probleme drept 
nesemnificative.

Pază păduri
și criza lemnului de foc
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Situl Natura 2000 Leaota a fost înființat 
în 2011 și are o suprafață de
1.393 ha. Situl poartă numele muntelui 
Leaota, care este situat între Parcul 
Natural Bucegi și Parcul Național 
Piatra Craiului, reprezentând un culoar 
important pentru carnivorele mari (urși, 
lupi, râși) și erbivore (căprioare, capre 
negre). 

În calitate de custode, aplicăm pe teren prevederile 
planului de management și al regulamentului ariei 
protejate, documente oficiale aprobate de Ministerul 
Mediului în anul 2016. Pe baza contractului de custodie, 
FCC raportează către minister rezultatele activităților 
și stadiul acțiunilor de conservare a sitului. Activitățile 
desfășurate în 2017 au inclus cercetare științifică, 
monitorizare biodiversitate, patrulare pentru a ne 
asigura de aplicarea regulamentului și întâlniri cu 
proprietarii și autoritățile locale. 

De asemenea, am început un program de 
monitorizare a biodiversității sitului în vederea 
evaluării succesului activităților din planul de 
management. Această activitate de monitorizare a 
biodiversității este una pe termen lung, este bazată pe 
indicatori biologici și este axată pe nevoile specifice ale 
planului de management. 

Monitorizarea științifică a pășunilor și a tufărișurilor 
alpine și subalpine reprezintă un element important din 
acest program.  Aceste habitate, pășunate în continuare 
de oi și vaci, nu mai sunt supuse acelorași presiuni ca 
în trecut și avem informații conform cărora, în prezent, 
numarul animalelor domestice este conform capacității 
de pășunat. 

În anul 2017, am evaluat structura și compoziția 
specifică a vegetației pe 15 suprafețe permanente de 
monitorizare. Datele vor fi utilizate ca referință pentru 
evaluarea stării de conservare a habitatelor de pajiști și 
tufărișuri alpine și subalpine. 

Prin această activitate de monitorizare periodică 
dorim să urmărim evoluția stării de conservare a 
biodiversității și să evaluăm eficiența activităților de 
îmbunătățire și menținere a statutului de conservare 
favorabilă a habitatelor și speciilor protejate. 

Am continuat dialogul cu părțile implicate din 
comunitățile locale pentru implementarea planului de 
management și pentru noi proiecte. 

Leaota
sit Natura 2000
Custodie și plan de management
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FCC a finalizat întocmirea Planului 
de conservare și reconstrucție pe 
zona Leaota, bazat pe rezultatele 
cercetărilor efectuate în anul 2016. 
Planul de conservare a fost proiectat 
în concordanță cu masterplanul 
CARPATHIA, viziunea, misiunea și 
obiectivele noastre principale.  

Planul de conservare este aplicat pe proprietățile 
organizațiilor noastre partenere Wildland și Romfor 
și este elaborat pentru o perioadă de 10 ani, urmând 
să fie adaptat periodic, în funcție de necesitatea de 
conservare. 

Planul conține descrierea zonei, identificarea și 
cuantificarea principalelor presiuni și amenințări, 
o evaluare preliminară a stării de conservare a 
principalelor specii și habitate protejate, măsuri de 
conservare aplicabile pe teren și hărți GIS detaliate. 

Am continuat inventarul științific al răpitoarelor de 
noapte, a plantelor vernale, a habitatelor și a stării de 
conservare a pădurilor virgine și cvasi-virgine. 

Munții Leaota
Plan de conservare și reconstrucție

Wildland

Puncte valoroase de biodiversitate

Zona de proiect
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Situl Natura 2000 Râul Târgului - Argeșel 
- Râușor este localizat în partea sudică a 
munților Iezer – Păpușa și are o suprafata 
de 13.213 ha, extinsă pe teritoriul a 4 
comune. O suprafață mai mare de 80% 
din sit este acoperită de păduri, iar restul 
suprafeței o reprezintă pajiști secundare 
de origine antropică. 

Zona a fost desemnată sit Natura 2000 datorită 
importanței valorii naturale a pădurilor de fag, precum 
și datorită speciilor rare, protejate, de faună și floră. 
Zona este și un important coridor ecologic pentru 
carnivore mari și erbivore. 

Din anul 2014 FCC este custodele sitului și are 
ca responsabilități: inventarierea și evaluarea stării 
de conservare a speciilor și habitatelor de interes 
comunitar/național, identificarea presiunilor, 
amenințărilor și a oportunităților, elaborarea de 
propuneri de îmbunătățire a stării de conservare, 
dialog cu autoritățile și comunitățile locale și o evaluare 
de ansamblu a managementului forestier actual 
care este, în opinia noastră, prea intensiv. Pentru un 
viitor durabil, trebuie să stabilim măsuri corecte de 
conservare. 

Am depus cu succes un proiect care va avea ca 
rezultat planul de management al ROSCI0381 Râul 
Târgului – Argeşel – Râuşor. Proiectul a început 
în luna iulie 2017 și se va finaliza în anul 2019. În 
primele luni de implementare am încheiat contractele 
care să asigure o desfășurare lină a proiectului și am 
demarat primele activități: comunicarea proiectului 
și inventarierea și evaluarea stării de conservare a 
speciilor de pești de interes comunitar. În primăvara 
anului 2018 vom continua cercetarea știintifică a altor 
specii. 

455.500 €
Acordată de EU și Bugetul de Stat, prin 
Programul Operațional Infrastructură Mare 
(POIM)

46.183 €
Finanțare FCC și parteneri proiect

Situl Natura 2000 
Râul Târgului – Argeșel – 
Râușor
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Unicitatea și imensa valoare a 
biodiversității Munților Făgăraș este de 
netăgăduit. De-a lungul anilor aici au fost 
realizate cercetări importante și, cu toate 
acestea, Munții Făgăraș au cea mai mică 
formă de protecție - sunt doar sit Natura 
2000. Cum sălbăticia și zonele virgine 
dispar cu repeziciune în Europa, România 
este încă o țară cu un patrimoniu natural 
valoros, iar Munții Făgăraș au potentialul 
să devină cel mai sălbatic și mai mare 
parc național acoperit de păduri de pe 
continentul nostru. 

Sub patronajul Academiei Române, cu reprezentanți 
ai Institutului de Biologie București și ai Facultății 
de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția 
Mediului din cadrul Universității „Lucian Blaga” din 
Sibiu, pregătim o conferință stiințifică internațională, 
ce are ca subiect principal importanța Munților 
Făgăraș. 

Evenimentul va avea loc în 10 și 11 decembrie 2018, 
în București. Dacă doriți să luați parte la conferință, 
vă puteți înscrie la adresa: fagaras@ibiol.ro și o.pop@
carpathia.org.

În Munții Făgăraș, FCC are în derulare un studiu 
de monitorizare a pășunilor alpine și subalpine, 
aflate în proprietatea fundației. Obiectivul studiului 
științific este acela de a identifica structura vegetației, 
compoziția speciilor și evaluarea schimbărilor produse 
dupa încetarea activității de pășunat pe anumite pajiști, 
pe care le conservăm pentru faună. 

În 2017 ne-am concentrat pe studiul pajiștilor din 
Cățunu, Tămaș și Comisu și am stabilit 15 suprafețe de 
monitorizare, câte 5 în fiecare locație. Aceste zone vor 
fi monitorizate anual pentru a documenta procesul de 
renaturare a vegetației, după renunțarea la pășunatul 
animalelor domestice. 

Munții
Făgăraș



Reconstrucție 
ecologică
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FCC își continuă promisiunea făcută 
în anul 2012, atunci când am început 
să „reparăm” greșelile trecutului și să 
plantăm parcele tăiate la ras, în trecut, 
de cele mai multe ori ilegal. După 2005, 
când a început procesul de retrocedare 
a terenurilor și pădurilor, a început un 
proces necontrolat de exploatare. Până în 
2012, doar pe Valea Dâmboviței aproape 
2.000 de hectare au fost tăiate abuziv. 
Cum Statul nu a aplicat legea, iar natura 
avea nevoie de ajutor, am început să 
cumpărăm „păduri de cioate” și, până în 
prezent, am plantat peste 1.3 milioane de 
puieți.  

La fel ca și în anii anteriori, procesul de reconstrucție 
ecologică a avut loc în două etape: de primăvară și 
de toamnă. În anul 2017, rezultatele campaniilor de 
reîmpădurire au fost: pe Valea Dâmboviței am plantat 
în primavară 85.1 ha, iar în toamnă, datorită condițiilor 
meteo nefavorabile, doar 7.4 ha. În Leaota am plantat o 
suprafață de 18.5 ha. În zonele în care facem conversia 
monoculturilor artificiale de molid am plantat un 
total de 11.400 puieți de fag și 2.500 brad; 65% din 
puieți i-am plantat pe Valea Dâmboviței, iar 35% în 
monoculturile de molid de pe Valea Lerești.

Inventarul regenerării pădurii a continuat în 2017, 
prin metoda transectectelor. 

Reconstrucție
ecologică

Fag

Brad

Molid

Paltin

Frasin

Anin

43%

17%

32%

6%

1% 1%
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Pentru a asigura pe termen lung 
succesul activității de plantare, am 
crescut o treime din necesarul de puieți 
în pepinierele proprii. În prezent avem 
8 pepiniere și un solar, finanțate prin 
proiectul european Life+ și printr-un 
grant elvețian, de la Fundația Oak. 

În primăvara anului 2017 am extras din pepinierele 
noastre circa 87.000 de puieți forestieri, specii diferite, 
pe care i-am plantat. În plus, am scos din regenerare 
naturală, din pădurile CARPATHIA, un număr de 
44.000 de puieți de fag și paltin. 

Inventarul de final de an arăta că în pepinierele 
fundației avem:

 ▪ 122.000 puieți de brad de vârste diferite, din care 
69.000 vor fi plantați în primăvara anului 2018
 ▪ 120.000 puieți de molid, care vor fi plantați în 

2018
 ▪ 8.000 puieți de platin, care vor fi plantați în 2018
 ▪ 1.500 puieți de ulm, care vor fi plantați în 2018
 ▪ 3.400 puieți de anin, care vor fi plantați în 2018

Activitatea în pepiniere este sezonieră și lucrăm 
cu echipe de 10-12 femei, angajate din comunitățile 
locale. Procesul de creștere a puieților forestieri este 
unul complex și laborios și durează între 2 și 5 ani, în 
funcție de specie: semănare, întreținere anuală, pliviri 
manuale, pentru că nu folosim deloc soluții chimice. 

Bradul este cea mai sensibilă specie, deoarece are 
nevoie de umbrire și nu tolerează expunerea directă la 
soare. În prezent, bradul este pe o pantă descendentă, 
iar FCC face eforturi să îl reintroducă în ecosistemul 
natural, în zonele pe care noi le protejăm. 

În toamnă am pregatit 2/3 din suprafața pepinierelor 
noastre pentru însămanțare, dar, din păcate, a fost un 
an fără fructificație la fag, paltin și alte câteva specii, 
așa că am pierdut un an.

Pepiniere
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608 ha
păduri virgine

În proiectul LIFE+ am finalizat 
cel de-al cincilea an și, cu câteva 
excepții, toate activitățile sunt 
aproape finalizate. Excepție o 
face activitatea de modificare a 
barajelor de pe cursurile râurilor 
care, în acest moment, nu permit 
migrarea în amonte a peștilor. 
Datorită întârzierilor majore în 
obținerea autorizațiilor necesare de 
la autoritățile române, am solicitat 
Comisiei europene excluderea din 
proiect a acestei acțiuni.    

294 ha
păduri cvasi-virgine

Am finalizat inventarierea 
pădurilor din proprietatea noastră, 
situate în estul munților Făgăraș, 
în situl Natura 2000 și am totalizat 
608 ha de pădure virgină și 294 
ha de pădure semi-virgină. Mare 
parte din păduri sunt deja incluse 
în Catalogul Național al pădurilor 
virgine și cvasi-virgine și sunt 
supra-protejate prin această 
măsură complementară.

100 oameni 
implicați

1.250.000 
puieți plantați

400 ha 
reîmpădurite

Una dintre cele mai dificile dar 
frumoase activități din acest 
proiect este reîmpădurirea zonelor 
tăiate la ras în trecut. Mobilizând 
un numar de peste 100 de sezonieri 
angajați din comunitățile locale 
am reușit să plantăm până acum 
peste 1.25 milioane de puieți, pe un 
total de 400 de hectare. În afară de 
speciile autohtone prezente (fag, 
paltin, brad, ulm și frasin), am 
reușit să reintroducem în zonă și 
tisa. 

Proiectul Life+
Restaurarea ecologică a pădurilor și a habitatelor
acvatice din Valea superioară a Dâmboviței, Munții Făgăraș 
LIFE11/NAT/RO/823

Rezultate
2012-2017

21 km
combaterea eroziunii

În anul 2016 am finalizat lucrările 
de combatere a eroziunii solului și 
chiar am depășit obiectivul propus, 
reparând și replantând 21 de km de 
șanturi de eroziune. În 2017 vom 
continua monitorizarea lucrărilor 
efectuate în anii anteriori și ne vom 
asigura că nu au reapărut șanțuri 
și că vegetația a acoperit zonele 
restaurate. 
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În plus, echipa noastră 
a refacut un total de 23 
de km de galerii de anin, 
un habitat prioritar al 
directivei UE. 

Pentru a evita sufocarea puieților, 
de iarba care are un ritm de 
creștere mult mai rapid, continuăm 
să organizăm în fiecare an activități 
de descopleșire (tăiere a vegetației 
din jurul puieților), pentru a 
asigura creșterea lor și succesul 
instalării unei noi păduri.
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346 ha
conversia 
molidișurilor

În monoculturile artificiale de 
molid cumpărate cu finanțare din 
acest proiect, FCC a intervenit 
în conversia lor spre pădurile 
naturale, originare, creând ochiuri 
de lumină pentru ca bradul sau 
speciile de foioase să poată să se 
dezvolte. 

Finanțare prin
Proiectul LIFE+

2.917.624 € (50%)
Comisia Europeană

2.917.624 € (50%)
FCC și partenerii proiectului

Pentru toate activitățile de conservare avem un 
sistem integrat de monitorizare, care include și studii 
anuale la specii indicator precum ciocănitoarea, ierunca 
sau vidra, studii ale vegetației sau ale regenerării.  

Pentru a informa publicul despre activitățile din 
acest proiect și pentru a face schimb de experiență, 
FCC a organizat mai multe întâlniri ale Consiliului 
Consultativ, ieșiri pe teren, interacțiuni pe teme de 
educație ecologică în școlile din comunitățile locale 
sau workshop-uri la care au participat reprezentanți 
ai parcurilor naționale, jurnaliști, conservaționiști, 
angajați ai Ministerului Mediului.

În aprilie și mai 2017 am sărbătorit împreună cu 
alți colegi din România și Europa 25 de ani de proiecte 
Life+:

 ▪ întâlniri de networking, bune practici și rezultate 
ale proiectelor Life+ din România 
 ▪ expoziții foto cu imagini din proiectul nostru
 ▪ participare la un eveniment la Biblioteca Națională 

din București și organizarea unor jocuri cu tematică 
de mediu, pentru 80 de elevi 
 ▪ vizite în teren
 ▪ o întalnire regională în Brașov

Rezultate
2012-2017



Faună
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În general, în discuțiile despre viitorul 
managementului faunei din România, o 
mare parte din comunitatea de vânători 
subliniază adesea că doar vânătoarea 
pentru trofee poate acoperi costurile de 
management al faunei. Știm că această 
practică reprezintă o sursă majoră de 
venit pentru asociațiile de vânătoare din 
România și sunt exemple, în mod deosebit 
în Africa, unde vânătoarea pentru 
trofee a avut un impact pozitiv asupra 
conservării faunei. 

Cu toate acestea, dat fiind faptul că mediul natural 
din România permite carnivorelor mari să fie prezente 
în număr mai mare decât în cele mai multe alte părți 
ale Europei și, în același timp, comunitățile rurale 
de la poalele munților continuă să își câștige cea mai 
mare parte a existenței prin creșterea animalelor, 
managementul faunei trebuie să se concentreze pe 
reducerea și combaterea conflictelor dintre mediul 
sălbatic și comunitățile locale, și nu pe câștigarea 
banilor din vânătoarea de trofee și plătirea paznicilor 
de vânătoare pentru a preveni braconajul.

Program de management 
faună



38 39

Conservare faună

Din acest motiv, FCC a dezvoltat un program în 
scopul de a prezenta cum ar trebui să arate gestionarea 
vieții sălbatice în viitor, din punctul nostru de vedere. 

De la finalul anului 2011 FCC a concestionat prin 
intermediul unei entități subsidiare fondul de vânătoare 
21 Izvoarele Dâmboviței, care are o suprafață de 13.500 
ha. Pentru că numărul efectivelor de animale sălbatice 
a fost foarte scăzut, ne-am concentrat pe măsuri severe 
de antibraconaj și pe o politică de non-intervenție, în 
scopul creșterii numarului anumitor specii. Tot în 2011 
am încercat să obținem custodia fondului 22 Rucăr, dar 
costul a depășit posibilitățile noastre financiare și ne-
am retras. 

Asociația care a obținut custodia se pare că a avut 
probleme similare și a încetat plata taxelor după doi 
ani. În anul 2015, Ministerul a anulat contractul și 
a decis să organizeze o nouă licitație, care, datorită 
hățișului birocratic, a avut loc în toamna anului 2017, 
când FCC a obținut prin licitație custodia. Acest nou 
fond este foarte important pentru că asigură protecția 
faunei de pe fondul 21, care, pe timp de iarnă, migrează 
pe fondul 22 Rucăr. 

În prezent, FCC gestionează ambele  habitate  ale 
faunei (de vară și de iarnă) și, împreună cu Parcul 
Național Piatra Craiului am creat o oază de liniște de 
36.000 ha, fără vânătoare sportivă sau pentru trofee. 

Monitorizare faună

Am început cu succes programul nostru de 
monitorizare a vieții sălbatice, bazat pe metode non-
invazive: analiză genetică a probelor de excremente și 
păr, folosirea camerelor cu senzori de mișcare, analiza 
tradițională a urmelor, pentru a obține o estimare 
corectă cu privire la mărimea populației actuale de urs, 
lup și râs. 

După stabilirea echipei de proiect și planificarea 
lucrărilor de teren, am discutat activitățile planificate 
cu fondurile de vânătoare învecinate și am reușit să 
extindem monitorizarea în cinci zone de vânătoare 
suplimentare, acoperind un total de 100.000 ha 
- o suprafață semnificativă pentru monitorizarea 
populațiilor de carnivore mari.

Împreună cu o firmă din Brașov, am creat o aplicație 
pentru telefoanele mobile, care permite introducerea 
în timp real a tuturor datelor despre probele genetice, 
inclusiv poziția GPS și atributele sale, într-o bază 
de date, stocate direct pe server. Această aplicație a 
devenit un instrument foarte util, deoarece permite 
accesul unui grup mai mare de utilizatori, inclusiv a 
paznicilor de vânătoare din fondurile de vânătoare 
vecine sau a voluntarilor care vor participa în viitor la 
monitorizare. În același timp, aplicația face ca întregul 
proces de colectare a datelor să fie foarte transparent, 
datele colectate putând fi văzute instantaneu, pe o 
platformă online.

Începând cu luna august, munca de teren s-a 
concentrat pe eșantionarea excrementelor și a părului 
de urs brun. Echipa a reușit să depășească în mod 
semnificativ numărul preconizat de probe, colectând 
844 de eșantioane (71% excremente, 29% păr). Prima 
ninsoare, crucială pentru obținerea informațiilor utile 
privind lupul și râsul, a venit târziu, dar cu toate acestea, 
rangerii au reușit să colecteze un total de 50 de probe 
de excremente, urină și păr de lup și 2 de râs, chiar de 
la începutul sezonului de monitorizare. Majoritatea 
probelor au fost trimise laboratorului genetic de la 
Universitatea din Ljubljana / SLO pentru analize 
suplimentare și așteptăm cu nerăbdare rezultatele.

În iunie 2017, biologul nostru de faună s-a alăturat 
echipei laboratorului de genetică din Slovenia pentru 
o perioadă de formare de două săptămâni. Din iunie 
și până la finalul anului am început să achiziționăm 
echipamentele necesare pentru amenajarea unui nou 
spațiu de laborator, în sediul central al Parcului Național 
Piatra Craiului, pentru pre-procesarea probelor 
colectate non-invaziv și extragerea informațiilor ADN.

Management faună

În ceea ce privește soluționarea conflictelor, pe 
parcursul sezonului de pășunat din vara anului 2017 am 
oferit sprijin stânelor de ovine care au suferit pierderi 
din cauza carnivorelor mari. Am oferit garduri electrice 
pentru a-și proteja oile noaptea; ulterior implementării 
acestei soluții, nu au mai existat probleme. În ansamblu, 
fondul de vânătoare 21 este o zonă destul de izolată, 
fără așezări umane în apropiere, cu doar câteva stâne 
de oi - în consecință, există puține conflicte. 

Pe fondul de vânătoare 22 Rucăr există mai multe 
conflicte, deoarece acesta acoperă mai multe așezări 
rurale, cu multe ferme mici, care sunt predispuse la 
atacuri de urși sau lupi. 

În toamna anului 2017, înainte ca FCC să preia 
fondul de vânătoare, un urs brun s-a specializat în atacul 
gospodăriilor, a intrat în grajduri și a ucis animalele. 
Această situație va reprezenta de acum o provocare 
majoră pentru FCC, să facă față acestor probleme și să 
stabilească măsuri adecvate de protecție a animalelor 
domestice și măsuri de condiționare a aversiunii. 

Din acest motiv, am început discuțiile cu biroul 
regional al Jandarmeriei, pentru a înființa o echipă 
comună de intervenție rapidă, echipată adecvat și 
instruită.
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Exemplu de hartă a probelor colectate la urs și lup

Exemplu de înregistrare în aplicația pe mobil

Harta fondurilor de vânătoare 21 Izvoarele Dâmboviței și 22 Rucăr

Lup

Urs



Comunicare și 
comunități locale
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Din discuțiile cu prietenii și colegii noștri 
din organizațiile non-guvernamentale 
de conservare din România, ne-am 
dat seama că există o serie de opinii 
comune asupra viitorului sistemului 
de arii protejate din România. Cu toții 
am fost de acord cu faptul că sistemul 
are probleme grave și are nevoie de o 
îmbunătățire dramatică, dar am văzut 
soluții diferite privind pașii de urmat. 

Din acest motiv, colegii noștri de la ProPark - 
Fundația pentru Arii Protejate și FCC au invitat toate 
ONG-urile de conservare din România pentru o primă 
întâlnire la Sibiu, pe 31 martie 2017, pentru a discuta 
unde ne dorim să ajungem de fapt. Participanții au fost 
de acord că avem nevoie de o strategie comună pentru 
ariile protejate,  a tuturor ONG-urilor, pentru a face 

lucrurile să meargă mai departe într-o direcție pozitivă.
Un al doilea atelier de lucru, organizat în data 

de 15 mai la Brașov, a adunat din nou foarte mulți 
participanți și a adus o mulțime de propuneri și idei 
foarte constructive despre modul în care rețeaua de 
arii protejate din România ar putea fi îmbunătățită 
și a identificat problemele cheie. În luna decembrie 
a avut loc în Poiana Brașov Gala Ariilor Protejate, 
iar la acest eveniment de două zile au participat 
peste 150 de reprezentanți din partea ONG-urilor, 
administrațiilor de parcuri naționale și naturale și 
agenții guvernamentale. A fost adoptată o viziune 
comună privind ariile protejate, care prevede:

“Zonele protejate sunt recunoscute de publicul 
larg și de autoritățile de stat ca fiind de importanță 
critică pentru România, contribuind la dezvoltarea 
și menținerea identității noastre în comunitatea 
Europeană”.

Grupurile de lucru tematice au aprofundat discuțiile 
pentru strategia ariilor protejate cu privire la 
următoarele aspecte:

Avem nevoie de arii protejate noi în România?
Dezbateri legate de necesitatea extinderii sau 

modificării rețelei de arii protejate, necesitatea 
extinderii zonelor strict protejate din parcurile 
naționale, desemnarea coridoarelor ecologice, 
necesitatea recunoașterii zonelor de sălbăticie etc.

Managementul eficient și eficace al ariilor 
protejate.

Discuții despre acțiunile prioritare de îmbunătățire 
a managementului în următorii 10 ani.

Finanțarea administrării ariilor protejate.
Dezbateri despre problemele de finanțare, viitorul 

sistem de finanțări europene, plăți compensatorii 
pentru proprietarii privați de terenuri din ariile 

protejate, implicarea companiilor în Responsabilitatea 
Corporativă pentru Natură și conceptul de întreprinderi 
de conservare (afaceri verzi).

Comunitățile locale și beneficiile economice.
Au fost organizate dezbateri în jurul conceptului 

de Destinații Ecoturistice în România, urmate de 
definirea acțiunilor prioritare pentru ariile protejate, 
care demonstrează legătura strânsă dintre conservare 
și dezvoltarea comunităților locale.

Parteneriat responsabil pentru conservarea 
naturii. 

Discuții privind principiile și criteriile de colaborare 
cu companiile pentru conservarea naturii.

Strategia privind ariile protejate va fi finalizată în 
primele luni ale anului 2018 și prezentată publicului 
după mijlocul anului 2018.

Strategia 
ariilor protejate

Parc natural
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În urma scandalurilor de exploatare 
ilegală la scară largă și suspiciunea 
implicării unor părți din industria 
lemnului, fabricile de cherestea 
internaționale care operează în România 
au fost grav atacate de activiști, 
politicieni și  mass-media din România și 
din străinătate. În ultimii ani, discuțiile 
directe dintre industria lemnului și 
sectorul ONG s-au oprit complet și au 
fost înlocuite de comunicarea din mediul 
on-line și din presă.

După analizarea situației și identificarea 
responsabilităților, a venit momentul potrivit pentru 
a se trece peste acest lucru și a iniția un dialog 
constructiv, pentru crearea unui viitor durabil mai bun 
pentru pădurile și ariile protejate din România.

La invitația FCC, industria lemnului și ONG-urile de 
mediu din România s-au întâlnit pentru prima dată în 
Poiana Brașov, în luna octombrie. Grupul a fost destul 
de divers, dar a lucrat împreună de-a lungul întregii zile 
și a fost de acord că este nevoie de un dialog structurat 
pe termen lung. Am stabilit principiile întâlnirilor 
viitoare și am decis să avem un al doilea atelier de lucru 
în luna noiembrie, la Brașov.

În cadrul celui de-al doilea atelier de lucru, grupul 
s-a întâlnit pentru a analiza dacă există un spațiu de 
discuție comun între ONG-urile de conservare și 
industrie, participanții au lucrat și au convenit asupra 
valorilor esențiale ale unei viziuni comune privind 
gestionarea pădurilor și a ariilor protejate din România 
și au identificat obstacolele ce trebuie avute în vedere 
pentru a ajunge la această viziune. Grupul a convenit 
să continue acest dialog în 2018, pentru a aborda 
problemele identificate și pentru a înțelege mai bine 
natura acestei viziuni comune.

Discuții cu 
industria lemnului
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În perioada aprilie – septembrie 2017, 
în calitate de custode al sitului Natura 
2000 Râul Târgului – Argeșel – Râușor 
am derulat un amplu și frumos proiect 
adresat elevilor școlilor din sit.

Proiectul „Istoria pădurii” a avut 5 activități și a 
implicat aproximativ 800 de elevi și profesori din zona 
rurală:

Caravană
O caravană cu ore interactive de educație ecologică, 
la școlile din Podu Dâmboviței, Dragoslavele, Valea 
Mare Pravăț, Nămăiesti, Voinești, Lerești, Albeștii de 
Muscel, Bughea de Sus și Nucșoara.

Concurs
“Cadoul meu de ziua pădurii” – elevii au dăruit 
pădurii, în semn de mulțumire pentru câte ne oferă, 
diferite cadouri, în funcție de talentul fiecăruia: căsuțe 
pentru păsărele, desene, poezii, cântece, compuneri, 
diorame și alte minunății. 

Training – Ranger junior
Am pregătit 20 de mici urmași conservaționiști. 

Potecă tematică
Am amenajat o potecă tematică pentru copiii și turiștii 
care vin pe Valea Dâmboviței.

Broșură electronică Istoria pădurii
Elevii clasei a XII-a, Protecția mediului de la Liceul 
Tehnologic din Rucăr au cuprins într-o broșură 
electronică istoria pădurilor din sit.

Finanțare:

17.000 lei
MOL România prin Fundația pentru Parteneriat

9.000 lei
FCC

Proiectul
Istoria pădurii

Voluntariat

Bikeathon Făgăraș 2017

Bikeathon este cel mai mare eveniment caritabil 
dedicat bicicliștilor, care pot participa doar dacă 
reprezintă o cauză. Peste 20 de bicicliști au pedalat 
pentru o nouă pădure, în Munții Făgăraș, în beneficiul 
FCC. Fondurile strânse au acoperit costurile de 
plantare a 450 de puieți. 

Plivesc brad și dorm buștean

FCC a organizat două evenimente de voluntariat 
în pepinierele noastre: primul plivit corporatist, al 
angajaților Siemens Technology Brașov și o sesiune 
de  voluntariat public, “Plivesc brad și dorm buștean”, 
la care au răspuns oameni de bine din 4 județe. După 
o sesiune spornică de plivit, încurajată de o pauză cu 
un gulaș la ceaun, ne-am bucurat împreună, pe seară, 
de puieții ieșiți la lumină din buruieni, de un cer plin 
de stele, slănină prajită în vârf de băț, ceva muzică 
și un somn bun, la cort. Surprinzător a fost ceasul 
deșteptător natural: mugetul unei vaci din vecini, care 
se cerea mulsă... 

În total, în 2017, 70 de voluntari au fost investiți cu 
titlul „Plivitor de aer” și au ajutat puieții să crescă mari 
și sănătoși, pentru campania de reîmpădurire din 
2018. 



Programul de 
afaceri verzi
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Observarea vieții sălbatice și fotografia 
devin o parte din ce în ce mai importantă 
a industriei turismului, iar România, care 
are de departe, cea mai mare populație 
de carnivore mari, nu folosește această 
oportunitate, decât cu câteva excepții, 
care, totuși, funcționează foarte bine.

Ca parte a programului nostru de ecoturism, am 
construit o serie de observatoare de faună, pe Valea 
superioară a Dâmboviței. Construcția observatoarelor 
a fost finalizată pe parcursul anului 2017 și am început 
să le testăm de-a lungul verii. Unul dintre observatoare 
a fost construit la Richita, în ideea de a colabora cu 
pensiunile locale din Sătic, Rucăr, Dâmbovicioara și 
pentru a da oportunitatea acestor pensiuni să atragă 
mai mulți turiști, cu o astfel de ofertă unică în zonă. 
Pe termen mediu, observatorul Richita va fi utilizat, 
de asemenea, ca parte a viitorului nostru Centru 
educațional de mediu.

Am construit două observatoare mai mici pe o 
pășune în munți, aproape de golul alpin. Urși, cerbi 
și mistreți au început să folosească această pășune, 
după ce am scos parcela din circuitul pașunatului 
animalelor domestice,  iar peisajul este spectaculos. 
Observatoarele sunt accesibile doar pe jos și sunt 
relativ simplu amenajate, fără apă curentă, având doar 
facilitățile de bază. Ele oferă o adevărată experiență în 
sălbăticie și vor fi destinate pasionaților de aventură și 
de conservare a biodiversității. 

Observatorul Bunea este bijuteria din colecția 
noastră actuală de observatoare de animale sălbatice 
și oferă cazare completă pentru 6 persoane, o baie 
cu apă caldă (dacă soarele strălucește puternic și 
încălzește panoul) și o cină gourmet, servită la lumina 
lumânărilor. Pe parcursul verii 2017, am folosit deja 
observatorul, de mai multe ori, iar toate grupurile, cu 
excepția unuia, au putut vedea animale sălbatice. Spre 
deosebire de celelalte observatoare de viață salbatică 
din România, Bunea oferă posibilitatea de a observa nu 
doar urși, ci și de mistreți, cerbi și căprioare, vulpi și o 
serie de păsări de pădure.

În afară de aceste observatoare, am mai construit 
unul din care pot fi observate păsări sălbatice la ferma 
fundației din satul Cobor (mai multe informații în 
capitolul următor). 

Observatoarele
de animale sălbatice
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Pe dealurile din Transilvania descoperi 
unele dintre cele mai valoroase pajiști 
naturale rămase în Europa. Florile 
sălbatice depind de un anumit tip de 
gestionare a terenurilor, insectele depind 
de multe dintre aceste flori, iar păsările 
depind de insectele de pe pășunile cu 
stejari seculari. Un ciclu important al 
vieții care necesită continuitate.

Descriere concept fermă

Cobor este un sat mic, de 250 de locuitori, în 
principal de etnie maghiară, situat în partea sud-
centrală a dealurilor transilvănene. Deși aflat la numai 
12 km în linie dreptă, de limita orașului Făgăraș, zona 
este foarte îndepărtată și nu are acces pe drum asfaltat. 
În 2007, trezorierul FCC, Markus Jebsen, a început să 
achiziționeze în Cobor teren agricol abandonat, teren 
ce fusese folosit (și suprapășunat) de ciobani veniți 
din comunități îndepărtate. De-a lungul timpului, 
organizația lui Markus a cumpărat și trei clădiri ruinate 
de trecerea timpului, pe care a început să le renoveze cu 
materiale naturale, păstrând arhitectura tradițională. 
În 2015, Markus a donat totul Fundației Conservation 
Carpathia și am reușit să găsim finanțări suplimentare 
pentru a transforma terenul și casele într-o fermă 
organică funcțională.

Am început să creionăm un alt concept de fermă 
și am decis că vom propune o idee cu totul nouă - o 
fermă de biodiversitate. Acest lucru înseamnă că, pe 
primul loc în prioritățile noastre, se află conservarea 
biodiversității de pe aceste meleaguri acoperite de 
o bogăție impresionantă de flori, insecte și păsări. 
Toate activitățile economice vor fi planificate în jurul 
acestui obiectiv principal. Într-o primă etapă, am cerut 
unei echipe de specialiști în habitate, floră și fluturi să 
identifice diferitele aspecte ale biodiversității. Pe baza 
acestei analize, am elaborat un plan de management al 
fermei, care include pășunile pentru pensiunea de cai, 
fânețele și suprafețele destinate pășunatului vacilor. 
Ecoturismul va aduce venituri suplimentare fermei și 
va promova conceptul propus.

Infrastructură și facilități

Pe parcursul anului 2017, am finalizat majoritatea 
construcțiilor, iar infrastructura noastră de vizitare 
din sat este formată din trei case, cu un total de 20 de 
paturi, o clădire destinată organizării de seminarii și 
întâlniri, un birou de vară, casa managerilor fermei și o 
casă suplimentară pentru angajați.

Suntem acum în proces de obținere a aprobărilor 
necesare deschiderii oficiale a caselor de oaspeți, în 
2018.

În ceea ce privește pensiunea de cai, avem în prezent 
spațiu pentru găzduirea a 30 de cai pe pășune. În total, 
pășunile au o suprafață de aproximativ 20 de hectare, 
există zone cu adăposturi și adăpători pentru cai, care 
pot fi separate pentru a menține diferite grupuri izolate. 
Avem două pășuni suplimentare de câte un hectar, cu 
adăposturi mari, în josul văii. Pe parcursul anului 2017 
am găzduit un număr total de 18 cai pe pășunile fermei.

În prezent, aproximativ 50 de hectare de teren sunt 
folosite pentru a produce fân și 10 hectare sunt cultivate 
cu lucernă. Ferma a produs un total de 111 tone de fân 
și 38 de tone de lucernă, pe parcursul ultimei veri. 
Aproximativ 120 de hectare au fost folosite ca terenuri 
de pășunat pentru cireada de vaci.

În 2016, am achiziționat o cireadă de vaci Angus și 
am avut 24 de viței născuți în primăvara anului 2017. 
Cu toate acestea, am decis să înlocuim cireada Angus 
cu vacile Sură de stepă, una dintre rasele autohtone 
din Transilvania. Au început pregătirile și vom aduce 
Surele de stepă în primăvara anului 2018.

Ferma de Biodiversitate
Cobor
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Plan  
de management

Scopul planului de management al fermei este acela 
de a ghida transformarea fermei Cobor într-un model 
de întreprindere  de conservare de succes, care își 
propune să dezvolte comunitatea locală în echilibru cu 
mediul înconjurător.

În 2017, am inițiat un studiu științific pentru a evalua 
starea biodiversității și a valorii furajere a pășunilor din 
zona fermei, precum și pentru a identifica cele mai bune 
măsuri de gestionare a agriculturii durabile, luând în 
considerare conservarea biodiversității și gestionarea 
tradițională a pajiștilor.

Un inventar botanic preliminar a dezvăluit prezența 
a 250 de specii de plante și a 3 tipuri de pajiști principale. 
Zona fermei este un mozaic de diferite tipuri de pajiști.

Analiza botanică și chimică a probelor de  fân 
proaspăt au confirmat calitatea bună a pajiștilor.

De exemplu, producția de biomasă proaspătă la 
sfârșitul lunii mai, pe câmpuri de fân cu valori ridicate 
de conservare a biodiversității, a avut o valoare medie 
de 16 t/ha. În schimb, pe terenurile pășunate, producția 
de biomasă a fost mai scăzută, având o valoare medie 
de 7.9 t/ha.

Ferma Cobor și cosmetice 
naturale

În 2017 am încheiat un parteneriat cu Natura 
Siberica, singurul producător de produse cosmetice 
naturale, complet certificat. Punctul de atracție pentru 
Natura Siberica au fost pășunile nealterate ale Fermei 
de Biodiversitate Cobor. Vom colecta plante sălbatice, 
care vor fi prelucrate pentru produsele companiei de 
cosmetice. 

Am efectuat toate analizele necesare, am parcurs 
procesul de certificare și am obținut permisiunea 
Academiei Române pentru colectarea plantelor. 

În 2018 vom începe să colectăm și, sperăm, să 
vă putem prezenta, în cel mai scurt timp, primele 
produse cosmetice realizate din plante de la Ferma de 
Biodiversitate Cobor.

Ferma de Biodiversitate
Cobor
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Trezirea la viață a unui sat 
transilvănean de secol XII 

Din primăvara până în toamna lui 2017 am organizat 
la Cobor ateliere și evenimente gastronomice, sportive 
și culturale în care a fost implicată comunitatea locală. 
Tema comună a acestor întruniri a fost promovarea 
culturii locale și aprecierea bogăției naturale a zonei. 

La atelierele de copt pâine făcută cu maia și coaptă  
în cuptorul de lemne și la atelierul de încondeiat de ouă 
ne-am adus aminte de modul în care lucrau bunicii și 
străbunicii noștri.

La Transylvanian Brunch am adus în prim plan 
gastronomia locală, cu ajutorul implicării mai multor 
femei din sat, care au preparat rețete tradiționale 
simple și gustoase. La Bike and Brunch am ars caloriile 
pe biciclete, explorând dealurile, pădurile și fânețele 
din jurul satului, barajul de castori și învățând despre 
păsările sălbatice din împrejurimi.

În iunie, compania IT Atos a organizat Ziua copilului 
la fermă pentru angajații și familiile lor. Copiii s-au 
bucurat de cai, viței, găini, pisici și câini și s-au putut 
juca în curte, în fân și pe pajiști. 

O notă de modernitate a fost adusă de atelierul de 
înghețată raw-vegană, în care au fost integrate arome 
locale și tehnici pentru prepararea unei înghețate 
săntoase.

Toamna a venit cu primul concert organizat de 
noi la Cobor. Concerul Klezmer, muzică evreiască de 
petrecere, a adunat vizitatori din orașele din apropiere, 
dar și săteni curioși de o experiență mai rar întâlnită la 
Cobor.

Eforturile noastre au fost recompensate la Gala 
Comunității Făgărașului, în cadrul căreia Ferma Cobor 
a primit premiul pentru Promotor al Artei, Culturii și 
Tradițiilor în Țara Făgărașului.

Evenimente
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Tabere de 
reconectare cu 
natura

Atât la Cobor, cât și în zona 
proiectului de conservare a 
pădurilor, în Poiana Tămaș, am 
organizat împreună cu instructori 
din Germania și Anglia, tabere de 
reconectare cu natura. La Cobor 
ne-am plimbat, alături de căruțe 
cu coviltir, pe dealurile din jurul 
satului, am campat în pădure și 
am gătit împreună la foc deschis. 
În zona de proiect, am campat în 
Poiana Tămaș și participanții au 
petrecut 24 de ore singuri, într-
un loc izolat, ales de ei, în pădure. 
Acest tip de activități sunt din ce 
în ce mai răspândite în Europa de 
Vest, unde viața în mediul urban 
este aproape complet deconectată 
de natură, iar locațiile noastre sunt 
perfecte pentru a găzdui aceste 
tabere.

Echipe de filmare

În toamnă am găzduit la Cobor două echipe de 
filmare. Prima, compusă nu doar din oameni, dar și din 
2 lupi și un urs, venise în România pentru a realiza un 
film documentar, care spune povestea unui lup, născut 
la Șinca Nouă, care, în urma probelor ADN, s-a dovedit 
că a ajuns până în Spania. 

A doua echipă, din Germania, a filmat un documentar 
despre activitățile noastre atât de la fermă, cât și din 
zona proiectului nostru de conservare a pădurilor din 
munții Făgăraș, precum și impactul asupra dezvoltării 
comunității locale.







Raport 
financiar
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Situația economică generală

Modelul de funcționare al FCC constă în achiziționarea de păduri, în vederea conservării lor, închirierea 
drepturilor de vânătoare, cu scopul de a proteja toate elementele naturale, restaurarea ecosistemelor deteriorate, 
comunicare și dezvoltarea economică a comunităților locale. Toate acestea implică eforturi economice continue, 
pentru a dispune de fondurile necesare și a putea a susține aceste măsuri de conservare. Raportul se bazează pe 
costurile operaționale și pe activitățile de conservare. Fondurile pentru achiziționarea de păduri nu sunt incluse.

Granturi și donații

Pe parcursul anului 2017, FCC a continuat 
parteneriatele existente, pe de o parte, și a găsit noi 
surse de susținere a proiectului de conservare, pe de 
altă parte. 

Conform strategiei noastre de strângeri de fonduri, 
ne concentrăm pe relația cu fundații importante de 
conservare din lume, donații private și proiecte publice 
de finanțare. 

În 2017, FCC a beneficiat de următoarele granturi:

Raport financiar

Donator Activitate Sumă (€)

Fundații

Fundația Oak 
Monitorizarea vieții sălbatice, Restaurarea suprafețelor tăiate la ras și 
Comunicare

519.710

Fundația Wyss Suport general și Conservarea vieții sălbatice 307.652

Fundația Temperatio Dezvoltarea Fermei de Biodiversitate Cobor 241.900

Frankfurt Zoological Society Suport general 75.000

The European Nature Trust Studiul pentru reintroducerea zimbrului și Suport general 55.000

Stichting Polar Lights Suport general 22.500

Fundația Peterffy Suport general 17.007

Concernul Rainforest Protecția pădurilor 10.000

Alte finanțări Diverse 11.058

Total finanțări fundații 1.259.827

Donații private

Montaigne Long Now Funding S.A. Conservarea vieții sălbatice și Suport general 130.000

Marion Wuerth Suport general 60.000

Alte donații private Diverse 52.604

Total donații private 242.604

Finanțări publice

Bugetul de stat Sistemul de plăți compensatorii pentru pădurile aflate sub protecție 191.886

Granturi EEA Studiul socio-economic Munții Făgăraș 20.980

POIM Planul de Management pentru situl Natura 2000 Râul Târgului-Argeșel 20.600

Total finanțări publice 233.446

Mobilier laborator
5.831 €

Echipamente pentru rangeri
28.672 €

44%

36%

17%

3%

1.3% 1.4%
9.1%

19%

7.6%
1.5%

59.6%

0.5%

Taxe externe
128.827 €

Costuri administrative
20.348 €

Salarii
832.645 €
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Parteneriate corporative

Mediul de afaceri din România s-a alăturat viziunii 
proiectului nostru unic de conservare a pădurilor din 
Munții Făgăraș, în speranța protejării lor sub forma 
unui parc național emblematic în Europa. 

Companiile devin mai verzi susținând protejarea 
pădurilor, campaniile noastre de reîmpădurire, 
protejarea faunei, comunicarea sau programele de 
educație ecologică. 

Donator Activitate Sumă (€)

Parteneri corporate

Ursus Breweries – divizia CIUCAȘ Conservare faună și Suport general 60.000

MedLife Reconstrucție ecologică 10.000

Temad, Servelect, Adalco Group Suport general 4.200

Total donații private 74.200



Planuri pentru 
2018
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Anul 2017 a fost de succes pentru FCC și 
a marcat de numeroase realizări. În 2018 
intenționăm să îmbunătățim activitățile 
existente și să planificăm următoarea 
fază a proiectului nostru. Iată planurile 
noastre în detaliu:

Conservare

Achiziționarea pădurilor pentru protecție integrală 
va continua și sperăm să putem achiziționa cel puțin 
2.000 ha de păduri și pășuni alpine. Întrucât guvernul 
român a stabilit, în ultimii doi ani, un sistem de plăți 
compensatorii pentru pădurile protejate în întregime, 
analizăm în acest moment dacă un astfel de sistem ar 
funcționa și cu un mecanism de finanțare privat.

Reconstrucție ecologică

Am primit foarte mult sprijin pentru programul 
nostru de reconstrucție ecologică și în momentul de 
față avem trei donatori care plătesc pentru susținerea 
acestui proces. Pentru că avem capacitate internă 
limitată, vom angaja companii locale care să  ne 
ajute în timpul campaniilor intense de primăvară și 
toamnă. În total, ne propunem să replantăm 120 de 
hectare de pădure tăiată la ras, dar multe aspecte vor 
depinde de starea vremii. Odată cu încălzirea, puieții 
intră în vegetație iar plantarea lor devine riscantă, 
pentru că sunt șanse mari să nu se prindă. În ultimii 
ani ne confruntăm cu scurtarea perioadei dintre ultima 
zăpadă și începutul perioadei de vegetație, prin urmare, 
suntem obligați să plantăm mai mulți arbori/zi, într-o 
perioadă mult mai scurtă de timp.

Odată cu refacerea suprafețelor tăiate la ras, vom 
lucra și la refacerea galeriilor de anin, de-a lungul 
cursurilor de apă și la reconversia monoculturilor 
artificiale de molid: ne propunem să plantăm 10 ha de 
păduri noi de anin și să realizăm conversia a  50 ha de 
monoculturi de molid, în păduri naturale de amestec.

Planuri pentru viitor
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Conservarea, monitorizarea și 
managementul vieții sălbatice

Împreună cu cel de-al doilea fond de vânătoare pe 
care îl administrăm de la finalul anului 2017 și zona de 
non-intervenție din Parcul Național Piatra Craiului, 
s-a creat o suprafață de 36.000 ha de liniște pentru 
faună. Strategia noastră de conservare a faunei constă 
în permiterea evoluției proceselor naturale și oprirea 
activităților de vânătoare sportivă sau pentru trofee, 
punând un accent puternic pe prevenirea conflictelor 
om-animale sălbatice. Dacă va exista în viitor 
posibilitatea să obținem suprafețe suplimentare, vom 
face demersuri în acesta direcție.  

În primul rând, vom continua monitorizarea vieții 
sălbatice pe o suprafață de 100.000 ha și vom instala, 
la sfârșitul iernii 2017/18, aproximativ 50 de camere 
cu senzori de mișcare (2 camere pentru fiecare locație, 
așezate față în față) pe potecile animalelor sălbatice, 
în locurile unde există posibilitatea să apară râsul. 
Camerele cu senzor de mișcare oferă, în primul rând, 
informații legate de prezența speciei, iar identificarea 
poate fi făcută și după semne distinctive, ca de 
exemplu, petele de culoare pe blana râsului, necesare 
utilizării metodei capturare-marcare-recapturare, în 
care se poate face o estimare a mărimii populației din 
zona de interes.  Pentru începutul iernii 2018/19 vom 
încerca să extindem suprafața monitorizării cu camere 
cu senzor de mișcare, la întreaga zonă de studiu și, de 
asemenea, vom lucra mult mai mult cu stâlpi de lemn 
impregnați cu atractanți olfactivi, pentru a colecta mai 
multe mostre de păr de râs. Rangerii noștri vor ieși, 
de asemenea, în căutarea intensivă a excrementelor 
de lup și râs, precum și de urină, pentru extragerea 
ADN-ului. Începând cu luna august, vom demara o 
nouă sesiune de eșantionare pentru urs, cu un accent 
special pe instalarea capcanelor de păr și vom încerca, 
pentru prima data, să estimăm dimensiunea populației 
de cerb, pe baza acelorași tehnici de eșantionare non-
invazive.

În ceea ce privește prevenirea conflictelor faună-
om, vom iniția un parteneriat cu biroul regional al 
Jandarmeriei Române, vom stabili și instrui o echipă 
de intervenție formată din paznici de vânătoare și 
Jandarmerie și vom lua măsurile necesare pentru a 
gestiona conflictele înainte sau imediat când acestea 
vor apărea. Vom include aici și furnizarea de garduri 
electrice pentru fermele locale și stânele de oi, un 

program de reproducere a câinilor de pază de rasă pură 
(Carpatin) și condiționarea aversivă a urșilor din jurul 
satelor. Vom putea lua în considerare și organizarea 
câtorva sesiuni de vânătoare la mistreț, cu vânători 
locali, în vecinătatea satelor, dacă vor exista daune 
considerabile pe pășunile aflate în proprietate privată 
și în cazul în care alte încercări de a-i îndepărta de sate 
au fost nereușite.

Vom limita uciderea urșilor în cazurile în care un 
urs va provoca probleme serioase pe o rază de 500 m 
în jurul satelor, în mod repetat, și în cazul în care toate 
încercările de a îndepărta ursul au eșuat.

Vom începe, de asemenea, pregătirile pentru 
reintroducerea zimbrului și a castorului, de ex. 
obținerea autorizațiilor necesare, decizia privind zonele 
de eliberare sau planificarea țarcurilor de eliberare. 
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Comunicare și relația 
cu comunitățile

Media
În următorii ani, sperăm să obținem mult mai multă 

acoperire în media națională și internațională pentru a 
face cunoscută inițiativa noastră. Anul trecut am inițiat 
un studiu referitor la dimensiunea umană a opiniilor 
locale despre conservare, arii protejate și faună, prin 
intermediul Universității Memorial, Newfoundland/
Canada, pentru a înțelege mai bine atitudinile și 
problemele-cheie ale comunităților locale. Rezultatele 
acestui studiu vor fi finalizate în a doua jumătate a 
anului 2018, pe baza acestora urmând să  elaborăm 
mesajele noastre.

Pe de o parte, trebuie să ne concentrăm atenția 
asupra mass-mediei locale/regionale (presă scrisă și 
televiziune regională), deoarece acestea sunt canalele 
esențiale pentru transmiterea mesajului nostru către 
comunitățile locale, dar, pe de altă parte, distribuind 
mesajele noastre și prin mass-media naționale și 
internaționale facem din viziunea creării Parculului 
Național Munții Făgăraș o temă dorită de locuitorii 
orașelor și publicul internațional.

Intenționăm să lansăm, de asemenea, o campanie 
social media, chiar și în comunitățile rurale din 
România, unde Facebook și alte canale media sunt 
utilizate intens, ca mijloc de comunicare și ca sursă de 
informare.

Evenimente
În 2018, FCC planifică o serie de evenimente 

locale și naționale. Vom începe în luna februarie prin 
organizarea Carnavalului pădurilor la Rucăr, pentru 
a sărbători biodiversitatea alături de comunitatea 
locală și pentru a ne stabili o relație mai apropiată. 
Pe tot parcursul anului, vor urma alte evenimente în 
Rucăr și în alte comunități locale, precum și o serie de 
evenimente la Ferma de Biodiversitate din Cobor, cum 
ar fi Bike & Brunch.

La nivel național, planificăm un mare eveniment la 
București, împreună cu colegii noștri din ONG-urile 
de conservare, pentru a prezenta Strategia națională a 
ariilor protejate, propusă de Federația Coaliția Natura 
2000.

În decembrie 2018, organizăm, în parteneriat 
cu Institutul de Biologie al Academiei Române, o 
conferință științifică despre Munții Făgăraș, care va fi 
extinsă cu o piață de produse locale alimentare, un mic 
târg de eco-turism Făgăraș și discuții despre viitorul 
Parc Național.

Educație
În ceea ce privește educația ecologică, FCC a luat 

o decizie strategică conform căreia nu vom elabora 
intern programe educaționale școlare sau programe 
de educație pentru rangeri juniori, ci vom colabora cu 
organizațiile deja specializate în domeniu, vom oferi 
doar infrastructura, logistica și zonele de conservare.

În urmă cu câțiva ani, FCC a achiziționat cabana 
Richita și cabana Valea Vladului de pe Valea superioară 
a Dâmboviței, cu scopul de a le transforma într-un 
Centru educațional de mediu și un Centru de biologie 
pentru astfel de activități. Până la sfârșitul anului 2017, 
FCC a primit o finanțare din partea Fundației Pancivis 
pentru refacerea completă a ambelor cabane și inițierea 
unui program de educație. Pe tot parcursul iernii vom 
încerca să obținem avizele necesare, iar în primăvara 
anului 2018 vom începe renovarea clădirilor, cu 
scopul de lansa primele programe școlare spre sfîrșitul 
toamnei.

Dezvoltarea afacerilor verzi
După mai mulți ani de pregătire, programul afaceri 

verzi este acum planificat în totalitate și am început să 
căutăm fonduri pentru a-l pune în aplicare.

Am realizat deja primele două afaceri verzi model: 
ferma de Biodiversitate Cobor și observatoarele de 
animale sălbatice, dorim de acum să dezvoltăm, în mod 
corespunzător, programul global. Planurile noastre 
pentru 2018 sunt de a configura structura, de a strânge 
fonduri suficiente pentru primul set de afaceri verzi 
și de a începe înregistrarea primelor afaceri până la 
sfârșitul anului 2018.



Le mulțumim tuturor celor care ne susțin și 
îi invităm pe toți cei care cred în conservarea 
pădurilor să ni se alăture!

Numai verde!
– Echipa Carpathia
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