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Scopul Proiectului

Conservarea celui mai reprezentativ 
eşantion al populaţiei de Ursus arctos din 
România, prin implementarea celor mai 
bune practici şi acţiuni demonstrative în 
zona central-estică a Carpaţilor Orientali
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Obiectivele proiectului
Prevenirea şi reducerea conflictelor dintre urs şi localnici.

Menţinerea actualului statut de conservare al populatiei 
carpatice de urs brun

Prevenirea declinului populaţiei de urs brun, datorat 

braconajului, habituării şi mortalitatii juvenile.

Menţinerea actualului statut de conservare în cele 15 situri 

Natura 2000 suprapuse arealului proiectului.
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Actiuni din proiect

A2: Crearea unei baze de date GIS ca suport pentru acţiunile din 
proiect – APM VN

Dezvoltarea bazei de date existente in cadrul APM VN

Crearea a doua module in cadrul bazei de date GIS unul pentru 
echipa de implamantare a proiectului si unul pentru publicul 
interesat

Integrarea tuturor informatiilor colectate prin actiunile din 
proiect in baza de date

Stabilirea unui sistem de lucru comun pentru toti partenerii
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A3: Elaborarea unei strategii pentru implementarea actiunilor de 
constientizare bazata pe evaluarea modului in care localnicii 

percep specia tinta si reteaua ecologica Natura 2000. – ACNV

Realizarea unui studiu sociologic privind perceptia factorilor 
interesati fata de specia urs si fata de Natura 2000

Completare si analiza chestionare pe tot arealul proiectului

Realizare strategie pentru activitatile de constientizare
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Realizarea unei baze de date cu 
pagubele identificate in tot arealul 
proiectului

Analiza documentatilor existente 
privind pagubele

Realizarea unie metodologii pentru 
implementarea masurilor de 
protectie a culturilor, fermelor, 
gospodariilor.

A4: Analiza pagubelor produse de urs la nivelul intregului areal al 

proiectului in vederea stabilirii zonelor de implementare a 

sistemelor de protectie
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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. 

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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Afost elaborata prima 

varianta a ghidului, fiind 

discutata cu expertii pe 

carnivore din Romania

Urmeaza doi ani de 

aplicare si doua faze de 

calibrare
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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

Echipa este formata din membri ai grupului de lucru al proiectului sau 
persoane ce activează în cadrul proiectului, ca persoane cu expertiza 
tehnică, 

De asemenea mai pot participa 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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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 

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.
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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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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

 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 s-a extins
de la nivelul judetului Vrancea la toate zonele conflictuale majore identificate pe 
raza judetelor Covasna si Harghita. Prin implementarea cu caracter demonstrativ a 
sistemelor de garduri electrice la nivelul  intregului areal al proiectului, crescatorii 
de animale si proprietarii culturilor agricole sunt incurajati sa utilizeze tehnici 
moderne de reducere a pagubelor produse de ursi. 
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C7: Analiza gradului de degradare şi fragmentare a habitatelor ursului 
brun – APM HR

Prin această acţiune se va analiza degradarea habitatelor sub impactul 
activităţilor antropice din siturile Natura 2000 şi din vecinătatea 
acestora pe tot arealul proiectului, evidenţiindu-se arealele puternic 
afectate, care şi-au pierdut favorabilitatea pentru existenţa speciei 
ţintă.

Se va elabora şi înainta către autoritatea centrală responsabilă de 
managementul ursului brun a unui raport care va cuprinde pe lângă 
prezentarea rezultatelor acţiunii şi un set de măsuri necesare reducerii 
degradării şi fragmentării habitatelor şi asigurării conectivităţii între 
cele 15 situri Natura 2000 din arealul proiectului. 
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Categoria D: Conştientizare publică şi diseminarea rezultatelor

D1: Promovarea proiectului, a obiectivelor şi rezultatelor – APM VN
D2: Instalarea de panouri informative – APM VN
D3: Campanie de constientizare pentru promovarea acţiunilor de conservare a ursului 

brun şi a metodelor de reducere a conflictelor - ACNV 
D4: Campanie de constientizare pentru promovarea acţiunilor şi a celor mai bune 

practici necesare protecţiei bârloagelor şi a diminuării cauzelor care duc la 
abandonul puilor de urs - ACNV

D5: Campanie de conştientizare pentru promovarea siturilor de importanţă comunitară 
desemnate pentru conservarea carnivorelor mari şi pentru promovarea beneficilor 
socio economice generate de statulul de sit Natura 2000 - APM HR

D6: Campanie de constientizare pentru valorificarea produselor locale şi a mestesugari 
traditionali ca şi instrument de promovare a coexistenţei cu ursul brun in siturile 
Natura 2000. - ACDB
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Va multumim!


