
 

   
  L

IF
E+

 N
at

ur
e 

RAPORT LAYMAN LIFEURSUS 

LIFE08 NAT/RO/000500 

CELE MAI BUNE  PRACTICI ŞI ACŢIUNI DEMONSTRATIVE PENTRU CONSERVAREA SPECIEI URSUS ARCTOS ÎN ZONA CENTRAL-ESTICĂ 
A CARPAŢILOR ORIENTALI, ROMÂNIA 



 

 

CUPRINS 
  3   Despre proiectul  

        LIFEURSUS  
        O succintă prezentare a scopului  

            și obiectivelor, partenerii, durata 

            finanțării și bugetul 

 

  4    Introducere   
         Contextul în care a apărut  

             proiectul și ariile naturale  

             protejate de interes  
       

  5    Activităţi   
         Derularea întregului proiect, 

             prezentată pe grupe de 

             acțiuni 
        

12 After LIFE  
       Impactul pe care îl va avea 

          proiectul în viitor  
    

13   Concluzii    

       Rezultatele proiectului   

2 

Cele mai bune practici  şi acţiuni demonstrative pentru conservarea speciei Ursus arctos în zona central-estică  a Carpaţilor Orientali, 
România 

Conținutul acestui material nu reprezintă, în mod obligatoriu, poziția oficială a Uniunii 
Europene sau a Guvernului României 

LIFE URSUS  - LIFE08 NAT/RO/000500 



 

Proiectul LIFEURSUS – LIFE08 NAT/RO/000500 „Cele mai bune practici şi acţiuni demonstrative 
pentru conservarea populaţiei de Ursus arctos din zona central-estică a Carpaţilor Orientali” a fost fi-
nanţat de Comisia Europeană, Directoratul General pentru Mediu, prin programul LIFE+. Co-
finanțarea proiectului a fost asigurată de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice și de asociațiile 
partenere.  

 
 
Arealul proiectului: judeţele  Vrancea, Covasna, Harghita  
Durata proiectului:15.01.2010 - 20.12.2013    
Beneficiar: Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea                                                   
Parteneri:  
Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna  
Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita 
Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice – Vrancea 
Asociaţia pentru Conservarea Valorilor Naturii – Harghita 
Bugetul total: 515 066 € 
Contribuţia Comisiei Europene: 386 300 € (75% din totalul bugetului) 
Contribuţia Ministerului Mediului: 128 766 € 
Pagina web: www.carnivoremari.ro  
 

Scopul proiectului 

Conservarea celui mai reprezentativ eşantion al populaţiei de Ursus arctos din România, prin imple-
mentarea celor mai bune practici şi acţiuni demonstrative în zona central-estică a Carpaţilor Orientali 

 

Obiectivele proiectului 

 Menţinerea actualului statut de conservare a populaţiei carpatice de urs brun, prin aplicarea în ar-
ealul 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 mortalității juve-
nile. 
 Prevenirea şi reducerea conflictelor dintre urşi şi localnici. 
 Menţinerea actualului statut de conservare în cele 15 situri Natura 2000 suprapuse arealului pro-
iectului. 
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Despre proiectul LIFEURSUS 
 



 

regiuni, definind un spaţiu amplu de favorabilitate 
pentru carnivorele mari. Aria de implementare a 
proiectului a fost dezvoltată în raport cu axa 
centrală definită de siturile de interes comunitar  în  
care  prezenţa carnivorelor mari este remarcabilă.  

Existenţa acestui nucleu reprezentativ al populației 
carpatine de urs brun a fost şi un argument ști-
ințific care a dus la declararea, pe arealul proiec-
tului, a 15 situri de importanţă comunitară în ca-
drul rețelei ecologice europene Natura 2000. De la 
nord-vest către sud-est, se succed siturile Natura 
2000: Harghita Mădăraş, Cheile Vârghişului, 
Herculian, Tinovul Mohoş – Lacul Sf. Ana, 
Ciomad – Balvanyos, Oituz – Ojdula, racordate 
către sud cu Reţeaua Locală de protecţie a 
carnivorelor mari din judeţul Vrancea, căreia îi 
aparţin Parcul Natural Putna Vrancea, Lacul 
Negru, Pădurea Verdele, Cascada Mişina, 
Şindriliţa, Poiana Muntioru şi Muntioru – Ursoaia. 

Arealul de implementare a proiectului s-a suprapus 
zonei centrale şi sud-estice ale Carpaţilor Orientali, 
remarcabilă prin prezenţa habitatelor favorabile 
carnivorelor mari, care cuprinde nucleul de concen-
trare maximă a populaţiei de Ursus arctos în 
România. Regiunea se întinde, în general, pe un 
aliniament având direcţia nord-vest, sud-est, 
corespunzând din punct de vedere administrativ 
arealului montan al județelor Vrancea, Covasna şi 
Harghita. 

Suprafaţa totală a celor trei judeţe suprapuse 
arealului proiectului este de 1.519.603 hectare 
(15.196 km2). În cadrul acestei suprafeţe, cca. 
550.000 de hectare (5.500 km2) sunt acoperite de 
păduri şi se constituie ca habitat al ursului brun, 
arealul proiectului suprapunându-se peste 
bioregiunile alpină, continentală şi stepică. Poziţia 
geografică, caracterele generale ale reliefului şi 
tipurile de vegeţatie imprimă unitatea întregii 

 

Introducere 
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Estimarea populaţiei de urs brun 
 
Modalităţi de prevenire a fragmentării 
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Sisteme eficiente de protecţie împotriva  
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monitorizarea urmelor pe transecte drum, captura 
foto și monitorizarea femelelor cu pui. Toate 
metodele au fost adaptate în scopul de a facilita în 
perioada următoare tranziția, atât de necesară, de la 
metoda veche utilizată până în prezent la metode 
noi testate în cadrul proiectului şi descrise în ghid. 
Astfel, prin intermediul ghidului s-a propus a se 
face trecerea de la o inventariere a urșilor (soluție 
nerealistă tehnic) către soluții vizând abundența 
populației (alternativă mai realistă).  

Metodologiile propuse în cadrul ghidului au fost 
prezentate la cea de a 22-a Conferință Inter-
națională pentru Cercetarea și Managementul 
speciilor de urs organizată de Internațional Bear 
Association în Utah (SUA) și la a 87-a Conferință 
Anuală a  Societății Germane de Mamalogie în Pra-
ga (Republica Cehă). Documentul a fost aprobat de 
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. 

Una dintre activitățile importante din cadrul pro-
iectului a vizat identificarea unei metode noi de 
estimare a populației de urs în cadrul fondurilor 
cinegetice sau a ariilor naturale protejate. Astfel, în 
zone pilot au fost implementate, cu rol demonstra-
tiv, cinci metode de estimare a abundenței ursului 
brun.  

Datele, au fost colectate pe perioada a trei sezoane, 
în care au fost măsurate și înregistrate urme și 
semne ale prezentei ursului pe transecte ce au în-
sumat peste 850 km și au fost amplasate peste 360 
stații de captură însumând 1800 zile de captură 
foto.  

Activitățile s-au finalizat prin realizarea și distribui-
rea către factorii interesați a ”Ghidului pentru es-
timarea populației de urs brun”. Ghidul a fost 
structurat în scopul de a informa managerii de 
faună cu privire la metodele alternative de evaluare 
a populației de mamifere mari, în special metodele 
de non-invazive. Un alt subiect inclus în ghid a fost 
legat de informațiile minime, de bază pentru orice 
manager, privind  biologia, ecologia și etologia ur-
sului brun. Metodele finale prezentate în Ghid sunt 

 

Estimarea populaţiei 
de urs brun 
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Modalităţi de prevenire a fragmentării 
şi degradării habitatului 

 

area animalelor prin punctele critice identificate, 
generându-se o hartă complexă reprezentând efec-
tul cumulativ al barierelor ecologice.  

În urma efectuării analizelor de fragmentare a habi-
tatelor prin studii matematice bazate pe metode 
GIS s-a constatat o creştere însemnată a gradului de 
fragmentare. 

Informațiile obținute au fost puse la dispoziția au-
torităților responsabile în vederea optimizării pro-
cesului de avizare, autorizare sau implementare a 
diferitelor activități și proiecte.  

Ca rezultat final, a fost elaborat și aprobat de către 
autoritatea centrală un ”Ghid practic pentru preve-
nirea degradării şi fragmentării  habitatului ur-
sului brun şi asigurarea conectivităţii siturilor 
Natura 2000 în România”, care a fost, de ase-
menea, distribuit acelor instituții care prin activi-
tatea lor pot asigura menținerea sau îmbunătățirea 
calității habitatului ursului brun. 

Activitatea de analiză a gradului de degradare și 
fragmentare a habitatului ursului brun a vizat  zone 
cheie din arealul proiectului în care au fost identifi-
cate principalele amenințări.  

Activitatea de cartare realizată utilizând unelte GIS 
a fost completată de activități de colectare a datelor 
din teren, respectiv validarea modelelor spațiale 
obținute. Pentru început au fost adunate şi prelu-
crate digital toate seturile de date brute 
(caracteristicile terenurilor, topografie, altitudinea, 
distanţă faţă de localităţi, drumuri, căi ferate, punc-
tele de hrănire etc.) necesare analizei de degradare 
şi fragmentare a habitatului ursului brun. Aceste 
date au fost completate cu datele GIS colectate în 
cursul deplasărilor pe teren referitoare la starea de 
conservare a habitatelor, semnele de prezenţă a 
urşilor, locaţiile accidentelor rutiere şi feroviare etc. 
Datele au fost centralizate în baza de date GIS reali-
zată în cadrul unei alte acţiuni a proiectului.  

A urmat definirea zonelor centrale astfel încât aces-
tea să cuprindă siturile Natura 2000 incluse în pro-
iect, parcurile naţionale şi zonele cu habitat foarte 
favorabil care au o şansă mare de a fi păstrate pe 
termen lung. Între aceste zone au fost generate la 
rând coridoarele ecologice potenţiale. Aceste 
coridoare au fost prioritizate, unindu-se coridoarele 
prioritare. A urmat intersectarea coridoarelor 
obţinute cu reţeaua de transporturi rutiere şi ferovi-
are, procedeu prin care au fost evidenţiate po-
tenţialele hot-spoturi care pot influenţa în mod 
negativ conectivitatea siturilor Natura 2000 incluse 
în proiect şi a altor zone de habitat de calitate 
ridicată. Au fost identificate 11 astfel de zone unde 
trebuie întreprinse în viitor acţiuni de conservare 
sau restabilire a conectivităţii ecologice. Aceste hot-
spoturi au fost analizate mai amănunţit, prin gen-
erarea coridoarelor bazate pe hărţi de rezoluţie 
mare şi a fost efectuată analiza SWOT a acestora.  

În urma deplasărilor în teren au fost adunate date 
din aceste zone (observaţii directe, urme, accidente 
rutiere şi feroviare, pagube produse), care au servit 
la ridicarea gradului de credibilitate a modelului 
matematic. Au fost apoi reprezentate barierele de 
deplasare care pot împiedica sau îngreuna deplas-
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Se poate constata faptul că sistemul de protecție a unei 
stâne, a unei culturi, stupine sau livezi, chiar dacă nu poate 
înlocui un management corect al habitatelor și speciilor, 
este parte integrantă a complexului de măsuri care au 
trebuit aplicate pentru a asigura conservarea pe termen lung 
a populației de urs. Din această perspectivă încurajarea im-
plementării unor practici eficiente de protecție împotriva 
prădării a fost considerată o acțiune de conservare aplicată 
cu scopul de a menține acceptanța față de urs la un nivel la 
care presiunea socială să nu fie o piedică. Aplicarea cu scop 
demonstrativ în cadrul proiectului a unor metode eficiente 
de protecție, a avut principalul rol de a promova o serie de 
sisteme moderne pentru protecția fermelor, culturilor și 
gospodăriilor. În plan second, activitatea a vizat reducerea 
nivelului pagubelor în zona proiectului. Astfel, au fost mon-
tate 124 de sisteme de protecție în întreg arealul proiec-
tului. Deoarece promovarea sistemelor a reprezentat obiec-
tivul central, în situațiile în care beneficiarul sistemului s-a 
dovedit a fi un promotor  bun al sistemului și un beneficiar 
serios, a beneficiat repetat de serviciile de montare a gar-
durilor. Ca principiu general, gardurile au fost montate în 
locații unde la începutul „sezonului de pagube produse 
șeptelului” (mai-iunie) au avut loc pagube sau a existat o 
tentativă. O parte din echipamente au fost păstrate pentru 
perioada de toamnă pentru a fi montate în scop demonstra-
tiv la culturi și livezi. În perioada 201-2013 cele mai multe 
sisteme de protecție au fost montate la stâne de oi și capre și 
la ferme de bovine. În unele cazuri obiectivele protejate au 
fost ferme cu oi, vaci și albine cuprinse într-o singură fermă. 
Deoarece proiectul și-a propus să promoveze mai multe ti-
puri de metode de prevenție a pagubelor, a fost de preferat, 
în funcție de caracteristicile obiectivelor, implementarea 
unor sisteme mixte formate din gard electric ca sistem de 
bază și metode vizuale, sonore și olfactive. Fiecare sistem a 
fost monitorizat, fiind verificată apariția unor noi pagube și 
condițiile în care s-au manifestat, cu scopul de a 
îmbunătății protecția fermelor și gospodăriilor.  

Valoarea reală a sistemelor implementate este caracterul 
demonstrativ și faptul că beneficiarii sistemelor au re-
prezentat un model pentru fermierii din zonă. De ase-
menea, implicarea echipei proiectului în reducerea pagu-
belor a avut un impact social, echipa fiind informată con-
tinuu asupra problemelor apărute.  

În baza analizei pagubelor şi a experienței dobândite în pro-
iectele anterioare a fost realizată ”Metodologia pentru im-
plementarea sistemelor de protecţie a culturilor agricole, 
şeptelului şi stupinelor, în vederea reducerii pagubelor pro-
duse de urşi”.  

Sisteme eficiente de protecţie 
împotriva atacurilor animalelor 

sălbatice 
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Echipele de analiză şi intervenţie  

ARMU 

În lipsa posibilității de capturare, tranchilizare şi 
relocare a urșilor problemă, aceștia sunt cel mai 
frecvent uciși, afectându-se în acest fel structura 
populației. 

Extinderea razei de acțiune şi a specificului 
Unităţii de Intervenţie pentru salvarea animalelor 
sălbatice (Animal Rescue Mobile Unit -ARMU) a 
presupus asigurarea unor intervenții specializate la 
nivelul întregului areal al proiectului, pe baza so-
licitărilor administratorilor fondurilor cinegetice 
sau ai ariilor protejate, ale autoritarilor locale, în 
cazul urșilor problemă, sau a celor habituaţi. 
Astfel, ARMU, creată iniţial şi dezvoltată în cadrul 
proiectului anterior LIFE05/NAT/RO/000170 în 
cadrul APM Vrancea, şi-a extins activitatea şi în 
judeţele Covasna şi Harghita, participând la cap-
turarea urşilor (în situații în care relocarea a fost 
considerată o soluție), eliberarea acestora din 
laţuri, preluarea altor specii de animale sălbatice 
ţinute în captivitate şi eliberarea lor după o perio-
adă de reabilitare. În perioada 2010-2013 echipa 
ARMU a intervenit în 17 cazuri de urși capturați 
ilegal în lațuri. La solicitarea echipei RAT, ARMU 
a participat la șase acțiuni de relocare a 9 exem-
plare de urs. În aceeași perioadă ARMU și Aso-
ciația pentru Conservarea Valorilor Naturii din 
Localitatea Bălan, au contribuit la reabilitarea a 37 
pui de urși orfani sau abandonați care au fost sau 
sunt în curs de eliberare în habitatul natural. 

RAT 

Pe întregul areal în care s-a derulat proiectul, habi-
tatele favorabile ursului se întrepătrund cu aşezări 
umane şi spaţii cultivate sau utilizate pentru 
creşterea animalelor. Această situaţie coroborată cu 
degradarea habitatelor, reducerea resursei trofice 
naturale şi lipsa de reacţie a gestionarilor fon-
durilor de vânătoare a dus la apariţia unor con-
flicte majore. Nivelul pagubelor produse de urs, la 
nivelul întregului areal al proiectului a fost consid-
erat cel mai ridicat din România, acest fapt fiind 
datorat prezenţei celei mai mari concentrări de urşi 
la nivelul Carpaților. Pentru asigurarea coex-
istenţei om-urs, a fost creată în cadrul proiectului, 
o ”echipă de analiză a riscurilor ridicate de 
prezenţa urşilor în zone locuite” (Risk Assessment 
Team – RAT). Echipa a avut rolul de a oferi suport 
autorităţilor şi organizaţiilor responsabile de man-
agementul ursului, pentru luarea unor decizii 
corecte în situaţii conflictuale apărute în vecinăta-
tea sau interiorul localităţilor.  

Pe perioada de implementare a proiectului echipa 
a participat la 52 de cazuri (14 în județul Vrancea, 
15 în județul Covasna și 23 în județul Harghita) în 
care a fost necesară realizarea unei evaluări a con-
textului, din cauza pagubelor provocate de urși.  

Pe baza experienței dobândite în aceste 52 de situ-
ații, a fost realizată ”Metodologia pentru evaluarea 
riscurilor ridicate de prezenţa urșilor în zonele lo-
cuite” prin care se recomandă procedura de lucru 
şi criteriile pe baza cărora se poate face evaluarea 
riscurilor.  
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referitoare la bârloguri şi areale 
de iernare, acţiunea de 
identificare şi monitorizare a 
arealelor de iernare şi a 
bârlogurilor reprezentând un 
proces continuu. În 
conformitate cu protocolul de 
monitorizare prin mijloace de 
supraveghere foto–video a 
acţiunilor de evaluare a 
prezenţei speciilor prin 
parcurgerea de transecte sau 
orice alt tip de activitate care 
implică prezenţa personalului de 
teren în arealul de monitorizare, 
a reprezentat un prilej  de 
completare a datelor.  

Inventarierea bârlogurilor şi a 
arealelor de iernare a urșilor a 
inclus localizarea, cartarea şi 
înregistrarea în baza de date a 76 
de bârloguri şi 64 de areale cu 
bârloguri, precum şi areale în 
care urşii au iernat, care au stat 
la baza alcătuirii unui strat 
informativ de hartă. Toate 

categoriile de informaţii privind 
arealele de iernare şi bârlogurile 
urşilor au fost structurate în 
format bază de date GIS, fiind 
posibilă realizarea de corelaţii 
cu oricare alt set de date în GIS. 
Caracterul dinamic al 
informaţiilor din baza de date a 
determinat reconfigurarea şi 
completarea continuă a layer-
elor teritoriilor utilizate de urşi 
pentru somnul de iarnă, pe 
întregul areal de implementare a 
proiectului dar şi în afara 
acestuia.  

Datele colectate în cadrul acestei 
acţiuni au fost corelate cu 
celelalte seturi de informaţii, 
precum şi cu cele furnizate de 
colarele GPS GSM ataşate 
exemplarelor monitorizate. În 
urma prelucrării datelor de 
monitorizare au fost realizate o 
serie de rapoarte anuale privind 
somnul de iarnă al ursului brun.  

În cadrul activităţilor concrete 
de conservare a fost imple-
mentată o amplă acţiune de 
identificare a bârlogurilor de 
urs, în vederea analizării com-
portamentului ursului în peri-
oada somnului de iarnă şi de 
stabilirea unor măsuri de pro-
tecţie în perioada de iarnă şi de 
creştere a puilor, pentru a asig-
ura îndeplinirea obiectivelor 
stabilite în Directiva Habitate. 
Ca o consecinţă a activităţii de 
identificare a bârlogurilor, 
acestea au fost cartate iar pro-
cedurile de autorizare a activi-
tăților în zonele cu bârloguri 
vor viza şi  includerea de măsu-
ri specifice de protecţie a aces-
tora.  

Astfel, pe toata perioada de 
implementare a proiectului, 
avand în vedere faptul că baza 
de date are un caracter 
dinamic, au fost completate cu 
informaţii câmpurile 

 

Protejarea zonelor cu bârloguri 
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Toate informațiile legate de datele spațiale obținute în cadrul proiectului LIFEURSUS au fost 
introduse într-o bază de date GIS care a fost dezvoltată cu o componentă de acces liber pentru 
publicul interesat de conservarea ursului brun. Portalul realizat pentru publicul larg poate fi ac-
cesat de pe adresa: http://www.lifeursus.carnivoremari.ro/baza-de-date-gis.php. În cadrul hărților 
puse la dispoziție, pot fi vizualizate informații privind distribuția pagubelor, a accidentelor, a 
zonelor cu bârloguri, a zonelor unde au fost eliberați urși din laţuri.  

Ghidurile și metodologiile realizate în cadrul proiectului pot fi descărcate de pe pagina web a pro-
iectului din secțiunea Rapoarte și produse (http://www.lifeursus.carnivoremari.ro/rapoarte-si-
produse.php) sau de pe pagina web a Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice. 
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Campania de conştientizare 

Promovarea obiectivelor şi rezultatelor proiec-
tului a fost o condiţie esenţială pentru succesul 
proiectului, în județele Vrancea, Covasna si Har-
ghita, fiind realizate întâlniri cu diverse instituții 
interesate la sediile partenerilor din proiect, ca 
rezultat al acestor evenimente apărând o serie de 
articole în mass-media locală şi națională, intervi-
uri radio si TV. Au fost concepute şi realizate mai 
multe materiale promoționale şi educative care au 
fost diseminate grupurilor ţintă avute în vedere.  

Membri echipei campaniei de conștientizare din 
partea APM Vrancea au realizat pagina web a 
proiectului www.carnivoremari.ro/lifeursus, in-
titulată “Cele mai bune practici şi acțiuni demon-
strative pentru conservarea populației de Ursus 
arctos din sud/estul Carpaților Orientali”. Pagina 
poate fi accesată din domeniul  
www.carnivoremari.ro care mai conține in-
formații privind alte proiecte LIFE desfășurate 
anterior: LIFE 8576 si LIFE 000170. De pe acest 
domeniu pot fi obținute, de asemenea, informații 
referitoare la cele trei specii de carnivore mari 
(urs, lup, râs), având pe pagina în limba română 
un geo-portal GIS, articolele apărute în revista 
National Geographic, un portal dedicat volun-
tariatului, precum şi un blog. 

In cadrul promovării acţiunilor de conservare a 
ursului brun şi a metodelor de reducere a con-
flictelor, a fost realizată informarea grupurilor 
țintă (localnici, turiști, elevi  şi mass-media) din 
cele trei județe, fiind instalate bannere în 50 de 
locații din arii protejate. Au existat întâlniri cu 
autoritățile locale şi cu stakeholderii, fiind de ase-
menea, produs toolkit-ul pentru conservarea spe-
ciei (pliante, suporturi de curs, DVD). Imple-
mentarea activităților de promovare a celor mai 
bune practici şi acțiuni pentru protejarea bâr-
logurilor de hibernare şi a diminuării cauzelor 
care conduc la abandonarea puilor de urs a fost 
realizată prin conștientizarea grupurilor țintă 
asupra reducerii gradului de perturbare a urșilor  
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în perioada hibernării sau a alăptatului, fiind 
realizate 3 tipuri de pliante pentru fiecare grup 
țintă, cu mesaj precis conceput în acest scop. 
Explicarea conceptului Natura 2000 s-a dovedit 
a fi un element important pentru implementarea 
reţelei de arii protejate Europene. Conducerea 
unei campanii educative având ca temă siturile 
Natura 2000 a asigurat un puternic sprijin din 
partea oamenilor în ceea ce priveşte siturile 
reţelei Natura 2000, oferind o nouă viziune 
asupra problemelor carnivorelor mari: 
coexistenţa dintre oameni şi carnivore mari într-
un sistem de protecţie deja testat, o amplă 
campanie educaţională pentru promovarea 
siturilor Natura 2000 fiind implementată la 
nivelul judetelor Vrancea, Covasna şi Harghita.  

Cât priveşte promovarea produselor tradiţionale 
locale, aceasta a fost realizată cu ajutorul et-
ichetelor tip „bear friendly” create special în 
cadrul proiectului care să ateste adoptarea unor 
metode pașnice de conviețuire alături de urşi, 
având scopul de a genera o creștere a interesului, 
atât al cumpărătorilor cât şi al celor care dețin 
minimarketuri, pentru a cumpăra aceste pro-
duse, producătorii locali fiind determinaţi să-şi 
schimbe atitudinea ostilă faţă de specia care îi 
ajută în mod indirect să-şi valorifice produsele.  

În același mod se vor valorifica şi produsele ale 
căror origine a fost localizată în cele 15 situri 
Natura 2000 care au aparţinut  arealului proiec-
tului. Certificarea faptului că aceste produse 
provin dintr-un sit Natura 2000 unde 
producătorul utilizează doar tehnici de pro-
ducere şi manufacturare prietenoase cu speciile 
şi habitatele naturale, cresc în mod direct in-
teresul cumpărătorilor, o data cu acordarea et-
ichetei „produs intr-un sit Natura 2000”,  
îmbunătăţindu-se în acelaşi timp si imaginea 
ariilor protejate în rândul localnicilor.  



 

Un proiect de conservare a unei specii de mami-
fere nu poate fi considerat finalizat la o data fixă, 
o dată cu încetarea contractului de finanțare. 
Pentru a se asigura un succes pe termen lung al 
acțiunilor de conservare a urșilor în arealul pro-
iectului, a fost realizat un plan de tip “after LI-
FE”. 

A fost planificată astfel, continuarea activităților 
de monitorizare a speciei prin diferite tehnici, 
astfel încât să poată fi asigurat un raport cost/
eficienţă superior metodelor aplicate pe plan na-
țional,  precum si activităților legate de salvarea 
urșilor din laţuri și relocarea urșilor habituaţi, 
metodele fiind recunoscute pe plan național și 
internațional iar rezultatele putând fi utilizate în 
alte situaţii, similare celor din cadrul proiectului. 

Aplicarea pe suprafața unor unităţi de manage-
ment cinegetic a celor mai bune metode pentru 
evaluarea populației de urși a avut un caracter 
pur demonstrativ, experiența și rezultatele obți-
nute urmând a fi extrapolate la nivel național în 
vederea aplicării la scară extinsă a ghidului elabo-
rat în cadrul proiectului și aprobat de către Mi-
nisterul Mediului și Schimbărilor Climatice.  

Reducerea conflictelor dintre ursul brun și local-
nici prin utilizarea unor sisteme electrice și a 
unor tehnici cu caracter repelent pentru protecția 
culturilor, livezilor, șeptelului și a fermelor api-
cole la nivelul întregului proiect, este considerată 
ca având un impact pe termen lung, fermierii 

testând astfel metodele care permit conviețuirea 
cu ursul brun. Replicarea acestor tehnici la peste 
120 de areale la nivelul proiectului a avut un im-
pact considerabil în ceea ce privește coexistenta 
urs-comunităţi locale, oamenii având acum la 
dispoziţie metode eficiente, testate de către ei, 
pentru prevenirea și reducerea în viitor a pagube-
lor provocate de animalele sălbatice. 

Protecția efectivă a bârlogurilor în perioada de 
fătare și creștere a puilor are un impact și după 
încheierea proiectului, după aplicarea la o scară 
redusă (la nivelul celor trei județe) putându-se 
impune și la nivel național. 

Dezvoltarea Centrului Pentru Reabilitarea Urși-
lor Orfani la nivele știinţifice adecvate a făcut 
posibilă crearea unei modalităţi extrem de efici-
ente de reabilitare și „resălbăticire” a unor indi-
vizi orfani, fapt care poate fi pus, de acum, în 
aplicare în toate ţările unde există populaţii de 
urs brun, în special în ţările unde relocarea și eli-
berarea unor indivizi este recomandată pentru a 
menţine o populaţie viabilă, tehnicile utilizate în 
cadrul acestui Centru având un caracter inovativ 
atât pentru Romania cât si pentru Europa. 

Activităţile implementate în cadrul acestui 
proiect au necesitat o alocare financiară redusă, 
astfel încât replicatibilitatea acestora la nivelul 
altor unităţi de management a speciei va putea fi 
realizată cu fonduri minime. 

After LIFE 
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Concluzii 

Prin implementarea acestui proiect european, sub logo LIFE, a fost aplicat un set de acțiuni demonstrative și de 
cea mai bună practică, realizate, o parte dintre ele și în cadrul proiectelor LIFE Nature din judeţul Vrancea deru-
late anterior sau în alte regiuni de pe plan naţional și european. Astfel, prin intermediul acţiunilor de conservare 
concrete, precum salvarea urşilor braconaţi, relocarea urşilor habituaţi, reabilitarea puilor de urs orfani (datorită 
intervenţiilor echipei ARMU), protecţia efectivă a bârlogurilor şi prin reducerea cazurilor de ucidere legală a 
urşilor ca urmare a activităţii Echipei de Evaluare a Riscurilor (RAT), a fost determinată o încetinire a regresului 
numeric al populaţiei speciei Ursus arctos, precum şi la extinderea arealului acesteia în România. Atenția 
acordată de către membri echipelor de salvare a animalelor aflate în dificultate şi relocarea exemplarelor 
problemă a reuşit să demonstreze localnicilor faptul că există un interes justificat pentru conservarea speciei şi, 
de asemenea, că există şi metode alternative de rezolvare a unor situaţii conflictuale om-urs care nu trebuie să se 
încheie brutal cu uciderea respectivului exemplar de urs. Activitățile implementate de către echipa RAT au 
contribuit atât într-un mod demonstrativ cât şi practic la evidențierea aspectului negativ în ceea ce priveşte 
interesul actual al gestionarilor unităţilor de management cinegetic pentru creşterea nejustificată a numărului 
pagubelor, astfel încât cota de intervenție să poată fi mult mai ridicată.   

Implementarea campaniilor de conştientizare utilizând materiale educaţionale şi tehnici de comunicare verificate 
anterior, au dovedit un caracter de bună practică, impactul acestora fiind analizat prin chestionare de opinie 
aplicate la debutul şi la finalul proiectului. Succesul campaniei de conştientizare care a vizat acțiuni de 
promovare a activităţilor şi rezultatelor proiectului, de promovare a zonelor de iernat şi creştere a puilor de urs, 
de scădere a abandonului puilor de urs, de promovare a siturilor Natura 2000 şi a beneficiilor în rândul 
populației locale aflată în interiorul sau în vecinătatea acestor situri, a constat în îmbunătățirea imaginii la 
nivelul localnicilor cu privire la prezenţa speciei Ursus arctos şi a siturilor Natura 2000, fiind înţeles mai bine 
conceptul care stă la baza rețelei ecologice europene şi a necesităţii conservării populaţiei de urs prin diferite 
mijloace. Participarea stakeholderilor la întâlnirile organizate în cele trei județe au arătat interesul acestora în 
ceea ce privește siturile Natura 2000 şi a speciei Ursus arctos pentru care au fost desemnate siturile, precum şi în 
privința modalităților de rezolvare a problemelor apărute ca urmare a suprapunerii sau învecinării habitatelor 
frecventate de urşi cu zonele locuite sau utilizate de către om. Valorificarea produselor “bear friendly” şi a celor 
având originea într-un sit Natura 2000 au îmbunătăţit imaginea speciei şi a ariilor protejate în rândul 
comunităţilor locale. 

Realizarea la nivelul celui mai reprezentativ nucleu de urs brun din România a activităţilor propuse în cadrul 
proiectului a asigurat, în mod semnificativ, reducerea sau neutralizarea ameninţărilor identificate pentru acest 
areal,  contribuind cu certitudine la asigurarea statutului de conservare a speciei la nivel naţional.   
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Agenția pentru Protecția Mediului Covasna 
B-dul. G-ral Gr. Bălan nr.10, Sf. Gheorghe 
Județul Covasna, România 
Tel: +40 267 323701 
e-mail: office@apmcv.anpm.ro  
www.anpm.ro 
 
Agenția pentru Protecția Mediului Harghita 
Str. Marton Aron nr.43, Miercurea Ciuc 
Județul Harghita, România 
Tel: +40 266 371313 
e-mail: office@apmhr.anpm.ro 
www.apmhr.anpm.ro 
 
Asociația pentru Conservarea Valorilor Naturii 
Str. 1Decembrie nr.22, ap.7, Bălan 
Județul Harghita, România 
Tel: +40 740 431599 
e-mail: natureconserving@yahoo.com 

Beneficiar coordonator 

Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea 
Str. Dinicu Golescu nr. 2, Focșani 
Județul Vrancea, România 
Tel/Fax: +40 237 206788 
e-mail: vrancealife@yahoo.co.uk    
www.carnivoremari.ro 
 
 
Beneficiari asociați  

Asociația pentru Conservarea Diversității 
Biologice 
Str. Ion Creangă nr.12, Focșani 
Județul Vrancea, România 
Tel: +40 727 559024 
e-mail: office@biodiversitate.ro 
www.biodiversitate.ro  
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