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“Cele mai bune practici şi acţiuni demonstrative 
pentru conservarea populaţiei de Ursus arctos din 

zona central estică a Carpaţilor Orientali”

LIFE08 NAT/RO/000500
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Zona de implementare: Judetele Vrancea, Covasna, 
Harghita 

Data de debut: 15.01.2010
Data de finalizare: 20.12.2013

Beneficiar: Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea                                                  
Parteneri: 

Agentia pentru Protectia Mediului Covasna 
Agentia pentru Protectia Mediului Harghita
Asociatia Pentru Conservarea Diversitatii Biologice – Vrancea
Asociatia pentru Conservarea Valorilor Naturii – Harghita

Total buget:  515.066 €
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Obiectivele proiectului
Menţinerea actualului statut de conservare al populatiei 
carpatice de urs brun, prin aplicarea în arealul proiectului a 
celor mai bune practici şi activităţi demonstrative şi 
promovarea acestora la nivel naţional.

Prevenirea declinului populaţiei de urs brun, datorat 

braconajului, habituării şi mortalitatii juvenile.

Prevenirea şi reducerea conflictelor dintre urs şi localnici.

Menţinerea actualului statut de conservare în cele 15 situri 

Natura 2000 suprapuse arealului proiectului.
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Actiuni din proiect
Categoria C : Actiuni concrete de conservare

C1:Aplicarea demonstrativă a unui set de metode pentru evaluarea 

cantitativă şi calitativă a populaţiei de urs brun din areale strict delimitate 
si administrate din punct de vedere cinegetic. – APM CV

Prin această acţiune  se urmareste aplicarea demonstrativă, la scara 
redusa,  a unui set de metode utilizate deja în alte areale, cu scopul de a 
selecta  si prezenta administratorilor fondurilor cinegetice  si managerilor 
siturilor Natura 2000, metodele cu rezultatele cele mai precise în condiţiile 
naturale ale României.
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Actiuni din proiect

Categoria C : Actiuni concrete de conservare

C2: Crearea şi funcţionarea la nivelul întregii suprafeţe acoperite de proiect a unei 

entităţi care va stabilii riscurile şi măsurile necesare în situaţiile create de urşii 

problemă- Risk Assesment Team –RAT – APM CV

Echipa se va forma din membri ai grupului de lucru al proiectului sau persoane ce 

activează în cadrul proiectului, ca persoane cu expertiza tehnică, din reprezentanţi 

ai autorităţilor locale pentru protecţia mediului (Agenţia pentru Protecţia Mediului, 

Garda Naţională de Mediu), ai autorităţilor locale pentru silvicultură (Inspectoratul 

Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare) un reprezentant al Consiliului Judeţean, şi 

un reprezentant al Instituţiei Prefectului), ca şi observatori independenţi.
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Actiuni din proiect
Categoria C : Actiuni concrete de conservare

C3:Extinderea razei de acţiune a Animal Rescue Mobile Unit (ARMU) la 
nivelul întregului areal al proiectului şi asigurarea intervenţilor rapide 
pentru capturarea, relocarea şi monitorizarea exemplarelor de urs 
problemă – APM VN

Extinderea echipei ARMU prin instruirea unor persoane delegate de 
parteneri, pentru participarea la activitatile de salvare, capturare, 
tranchilizare si relocarea a ursilor braconati sau a exemplarelor problema. 

Asigurarea interventiilor rapide pentru salvarea, capturarea si relocarea 
unor exemplare de urs.

Promovarea ARMU la nivelul intregului areal al proiectului si facilitarea 
obtinerii de informatii privind cazurile care necesita interventii
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Actiuni din proiect

Categoria C : Actiuni concrete de conservare

C4:Reducerea mortalitatii juvenile cauzate de deranjului antropic 
prin protecţia bârloagelor de urs în perioada de fătare şi creştere a 
puilor. – APM VN

Identificarea si localizarea barloagelor de urs

Monitorizarea barloagelor active

În baza rezultatelor, măsurile de conservare a bârloagelor vor fi 
incluse în autorizatiile de mediu pentru activităţi silvice.
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Actiuni din proiect
Categoria C : Actiuni concrete de conservare

C.6. Implementarea la nivelul întregului proiect a unor sisteme demonstrative de 
protecţie a stanelor, fermelor apicole, culturilor şi livezilor prin utilizarea unor 
echipamente şi substanţe repelente -ACDB

Implementarea sistemelor de protectie. 
Supravegherea funcţionării sistemului de protecţie 
Analize cost-beneficiu. 
Diseminarea informaţiilor despre eficienţa sistemului. 

Utilizarea celor mai bune practici de protectie a culturilor si a septelului se va 
extinde de la nivelul judetului Vrancea la toate zonele conflictuale majore 
identificate pe raza judetelor Covasna si Harghita. Prin implementarea cu caracter 
demonstrativ al sistemelor de garduri electrice la nivelul  intregului areal al 
proiectului, crescatorii de animale si proprietarii culturilor agricole vor fi incurajati 
sa utilizeze tehnici moderne de reducere a pagubelor produse de ursi. 
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Ne punem speranţa într-o colaborare 
cu rezultate !!!

Vă mulţumim pentru răbdare!


