
Debutul proiectului LIFE 
URSUS s-a realizat conform 
planificarii pe data de 
15.01.2010, primele trei luni 
vizand, în principal, dezvol-
tarea unor proceduri adminis-
trative, cum ar fi angajarea 
personalului necesar, sem-
narea  contractelor de part-
eneriat, demararea proce-
durilor de achiziţie a unor 
echipamente, etc. De aseme-
nea fost asigurat spatul nece-
sar desfasurarii activitatii uni-
tatii de implementare a proiec-
tului si au fost asigurate sto-
curile de rechizite necesare 
primelor luni de activitate. 
Intreaga echipa de 
management a proiectului isi 
desfasoara activitatea in cadrul 
spatiului pus la dispozitie de 
EPA VN, ceilalti parteneri 
desfasurandu-si activitatea in 
sediile proprii. 

 

Au fost demarate activitatile 
de promovare a proiectului si 
a programului LIFE + si au 
fost realizate primele materiale 
de informare (pliante, mape, 
tricouri, pixuri). Activitatile 
pregatitoare din categoria “A” 
au demarat fiind atinse toate 
termenele stabilite, cu exeptia 
intarzierii in realizarea bazei 
de date GIS. Chestionarul de 
opinie vizand modul in care 
localnicii percep specia tinta si 
siturile Natura 2000 a fost 
rulat conform regulamentului 
de aplicare. Evaluarea 
pagubelor si realizarea bazei 

de date au fost demarate inca 
de la inceputul proiectului, in 
acest moment echipa 
responsabila avand suficiente 
date care sa ajute la 
directionarea masurilor de 
conservare sau a activitatilor 
educative si de informare. 

 

Concomitent inca din primele 
luni, au inceput activitatile 
concrete de conservare a 
speciei tinta, fiind demarate 
activitatile de reducere a 
pagubelor in siturile in care 
ursii creaza probleme, 
cercetarea si monitorizarea 
barlogurilor active, 
interventiile echipei RAT 
(Risk Assessment Team) in 
vederea capturarii si relocarii 
unor indivizi habituati, 
interventiile echipei ARMU 
(Animal Rescue Mobile Unit) 
care au vizat eliberarea unor 
ursi braconati sau confiscarea 
puilor de ursi orfani. 

 

In cadrul activitatilor 
educative si de informare au 
fost finalizata realizarea 
toolkitului de promovare a 
proiectului LIFE si au fost 
demarate actiunile 
pregatitoare pentru lansarea 
celorlalte activitati 
educationale. In fiecare judet 
au fost organizate intalniri cu 
institutiile implicate in 
managementul ursului brun, 
fiind communicate obiectivele 
si actiunile proiectului. La 

sediile tuturor partenerilor si 
in punctele de lucru au fost 
instalate panouri informative 
de promovare a proiectului. 
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Proiectul "Cele mai bune 
practici şi acţiuni 
demonstrative pentru 
conservarea Ursus arctos in 
Carpatii Orientali, Romania", 
finanţat de Uniunea 
Europeană şi implementat de 
către Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Vrancea, cu sprijinul 
instituţiilor partenere la 
proiect Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Covasna, 
Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Harghita, Asociaţia 
pentru Conservarea 
Biodiversităţii şi Asociaţia 
pentru Valorilor Naturale 
Conservarea, a început în 
ianuarie 2010, cu discuţii 
pregătitoare pentru stabilirea 
structurii de gestionare şi 
implementare a proiectului, 
un prim pas fiind acela de a 
stabili echipa de implementare 
a proiectului, la Prima 
Intalnire a partenerilor.  

Aceasta a avut loc in data de 
21 ianuarie 2010 la Targu 
Secuiesc, judetul Covasna, 
unde au participat 
reprezentanti ai tuturor 
partenerilor implicaţi. Această 
întâlnire a avut scopul de a 
crea echipa de implementare 
şi comitetul director al 
proiectului LIFEURSUS si, de 
asemenea, de a finaliza 
contractele încheiate între 
beneficiar şi parteneri. Au fost 
stabilite responsabilităţile 
pentru fiecare membru de 
coordonare a proiectului şi au 
fost semnate acorduri 
detaliate cu fiecare partener în 
conformitate cu CP şi 
legislaţia română. La sfârşitul 
lunii ianuarie 2010, în 
conformitate cu dispoziţiile 
Convenţiei de parteneriat, 
EPA VN a semnat împreună 
cu instituţiile partenere, 
contractele necesare pentru 
implementarea activităţilor 

proiectului din punct de 
vedere tehnic şi financiar.  

 
Aşa cum a fost stabilit la 
prima reuniune a partenerilor, 
EPA VN a organizat a doua 
întâlnire a partenerilor în 
localitatea Baraolt, judeţul 
Covasna în perioada 18-21 
februarie 2010. Această 
reuniune a avut ca obiectiv 
stabilirea detaliilor legate de 
modul de punere în aplicare a 
fiecarei acţiuni din cadrul 
proiectului, responsabilităţile, 
persoanele şi resursele 
implicate. În acest context, 
fiecare membru al grupului de 
lucru a realizat o propunere cu 
privire la modalităţile concrete 
de punere în aplicare a 
acţiunilor de care răspunde.  

si localnici, puncte in care au 
fost localizate barloguri, zone 
din care provin pui orfani sau 
abandonati, zone cu risc de 
habituare, zone de pasaj peste 
barierele antropice etc. 

Baza de date va fi disponibila 
astfel: 

versiune securizata cu acces 
limitat pentru publicul larg  

versiune completa, updatata 
de APM Vrancea la care au 
acces on-line partenerii acestui 
proiect. Aceasta versiune va 
asigura analiza si luarea unor 
decizii viabile in timp real, 
completarea cu informatii de 
catre toti partenerii si in pri-
mul rand coerenta activitatilor 
implementate pentru atingerea 
obiectivelor proiectului. Prin 
aceesarea acestei baze de date 
GIS, fiecare partener va putea 
afla zilnic care sunt zonele si 
activitatile implementate in 

Baza de date GIS actuala, 
referitoare la siturile Natura 
2000 de pe raza judetului 
Vrancea este updatata cu in-
formatiile cartografice si nara-
tive referitoare la intrega su-
prafata a proiectului (judetele 
Vrancea, Covasna si Harghita) 
cu elemente de detaliu vizand 
cele 15 situri Natura 2000 care 
au ca obiectiv asigurarea statu-
tului de conservare al ursului 
brun. Fiecare partener ur-
meaza sa puna la dispozitia 
gestionarului bazei de date 
informatii referitoare la: ele-
mentele cadrului natural 
(geologie, sol, hidrologie, date 
meteorologice), limitele ad-
ministrative ale unitatilor teri-
toriale, fonduri de manage-
ment cinegetic, limite de situri 
Natura 2000, limite de rezer-
vatii naturale de interes na-
tional, categorii de utilizare a 
terenurilor, stakeholderi, zone 
de conflict dintre specia tinta 

acea perioada de catre un 
anume partener, unde sunt 
localizate la un moment dat 
echipele de teren, unde sunt 
localizate exemplarele de urs 
monitorizate. 

 

Suprafata mare a arealului in 
care se implementeaza proiec-
tul, existenta a 15 situri 
Natura 2000 (desemnate pen-
tru conservarea ursului brun) 
si managementul integrat al 
unui nucleu de aproximativ 
2000 de indivizi ai speciei 
Ursus arctos, necesita o corelare 
perfecta a actiunilor cu infor-
matiile colectate de catre toti 
partenerii.  Asigurarea trans-
parentei si promovarea activi-
tatilor proiectului se pot 
asigura daca se va oferii pub-
licului posibilitatea de a vi-
zualiza on-line informatii si 
harti referitoare la specia tinta. 

Crearea echipei proiectului 

Crearea bazei de date GIS 

S-a urmarit stabilirea 
responsabilităţilor 
fiecarui partener, 
comunicarea principalilor 
termeni din contracte şi 
crearea echipei de 
implementare   a 
proiectului  
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Strategia campaniei de constientizare 

Analiza pagubelor produse de urs 

Pricipalul obiectiv il 
reprezinta identificarea 

acţiunilor şi necesităţilor de 
comunicare cu grupurile-

ţintă pentru o buna 
implementare a campaniei 

de conştientizare.  

Una din actiunile desfasurate 
de la demararea proiectului a 
fost cea de identificare a 
nivelului curent de informare 
şi atitudine a populaţiei din 
zonele de suprapunere ale 
ariilor Natura 2000, cu zonele 
de coabitare ale oamenilor cu 
urşii din judeţele Harghita şi 
Covasna pe baza unui sondaj 
de opinie. Chestionarele au 
fost aplicate în perioada iulie-
august 2010, în conformitate 
cu algoritmi aleatorii de 
eşantionare. 

Rezultatele studiilor intre-
prinse in judetele Harghita si 
Covasna au fost comparate cu 
cele din judetul Vrancea, reali-

zate în cadrul unui proiect 
LIFE precedent in anul 2003. 
Astfel, in urma compararii 
rezultatelor privind perceptia 
populatiei fată de carnivorele 
mari, inclusiv ursul din Vran-
cea, si perceptia localnicilor 
din Harghita si Covasna, si-
tuati pe cele trei judete este 
aproximativ similara, respon-
dentii, indiferent de categoria 
de varsta din care fac parte, au 
raspuns în majoritate asema-
naor cu cei din Vrancea, ex-
ceptie facand situaţia respon-
denţilor care afirmă că au 
văzut urme de urs, în Judeţul 
Vrancea, cei care afirmă acest 
lucru fiind în proporţie net 
superioară faţă de cei din 

Harghita şi Covasna. 

În general, itemii care au putut 
fi analizaţi în comparaţie, nu 
scot în evidenţă diferenţe 
semnificative de opinie sau 
percepţie. Se constată o mai 
mare toleranţă faţă de urs în 
judeţele Harghita şi Covasna, 
dar acest lucru este posibil şi 
datorită faptului că, deşi e 
vorba de judeţe diferite, tim-
pul la care au fost aplicate cele 
două studii să producă o 
diferenţă, în sensul că popula-
ţia a devenit mai conştientă şi 
cunoaşte relativ mai multe 
lucruri despre convieţuirea cu 
ursul. 

pagubele produse de ursi este 
compatibila GIS si contine 
informatii privind: localizarea 
pagubei (sat, comuna, judet, 
coordonate x/y), tipul pagubei 
(oi, vaci, porci, porumb, 
fructe, pomi, stupi etc), 
proprietar (nume, prenume, 
date de contact), elemente 
care favorizeaza (tip de 
imprejmuire, distanta fata de 
padure, rute de deplasare, 
numar caini de paza, numar 
de ciobani, etc), data, ora, 
siteme de protectie utilizate, 
valoarea totala a pagubelor la 
nivel de comuna (in euro). 
Baza de date este completata 
permanent cu informatii 
primite de la toti partenerii 
din cadrul activitatilor conexe 
(C1, C2, C7), informatii 
furnizate de gestionarii 
fondurilor de vanatoare, 
procese verbale tip furnizate 
de APM-urile locale si 
informatii obtinute din mass-
media locala.  

Analiza datelor culese din 
teren a fost finalizata prin 
realizarea si editarea unei 
metodologii care directioneaza 

modul in care echipa 
proiectului implementeaza 
sistemele de protectie a 
stanelor, culturilor, fermelor 
apicole si livezilor. Prin 
intermediul metodologiei s-au 
stabilit care sunt siturile cele 
mai vulnerabile atacurilor din 
partea ursilor, caracteristicile 
tehnice ale sistemelor de 
protectie necesare diminuarii 
pagubelor in functie de zona 
care urmeaza a fi protejata, 
descrierea masurilor minime 
pentru reducerea pagubelor in 
diferite situatii si tipuri de 
ferme. Deasemenea 
metodologia prezinta 
institutiile implicate in 
activitatile de reducere a 
pagubelor si promoveaza 
activitatea institutiilor care pot 
intervenii in situatii 
conflictuale si de risc. Este 
prezentat si contextul 
legislativ referitor la 
modalitatile concrete de plata 
a compensatiilor pentru 
pagubele produse de ursi. 
Metodologia detine ISBN si 
va fi trasnsmisa spre aprobare 
Ministerului Mediului. 

Un prim pas in desfasurarea 
activitatii a fost elaborarea 
unei baze date referitoare la 
istoricul producerii pagubelor 
la nivelul actualului proiect. 
Astfel, toti partenerii au 
furnizat responsabilului de 
actiune-ACDB-datele detinute 
referitoare la pagubele 
produse de ursi la nivelul 
judetelor Vrancea, Covasna si 
Harghita.  

Urmatorul pas a fost 
transmiterea catre toate 
primariile si gestionarii 
fondurilor de vanatoare de pe 
raza proiectului a unor 
formulare care, dupa 
completarea cu informatiile 
cerute, au fost returnate prin 
posta catre fiecare APM local. 
Dupa validare, datele au fost 
inserate intr-o baza de date 
care converteste automat 
paguba produsa de ursi intr-o 
unitate valutara, fiind 
actualizata astfel o harta 
vectorizata referitoare la 
locatiile cu nivel crescut al 
incidentelor.  

Baza de date referitoare la 

Reducerea conflictelor se 
va realiza prin evaluarea 

permanenta a nivelului si 
locatiilor pagubelor si 

prin elaborarea unei 
metodologii 

standardizate in vederea 
aplicarii celor mai bune 

sisteme si metode. 
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Pagube provocate in perioada  
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Pe parcursul anului 2010, s-
au realizat activităţi pregăti-
toare pentru desfăşurarea 
acţiunii. 

 realizarea planificarii 
spaţiale şi temporala a imple-
mentării activitatilor speci-
fice; 

 realizarea de deplasari in 
teren pentru evaluarea ca-
pacitatii umane de a parcurge 
anumite trasee avand anu-
mite grade de dificultate; 

 urmărea perioadei de 
iesire a ursilor din bârloguri, 
în special a femelelor cu pui; 

 analizarea posibilitatii 
amplasarii de statii de moni-
torizare pe amplasamentele 
observatoarelor de urs; 

studierea a peste 40 de 
rapoarte, articole stiintifice 
pe tematica evaluarii popu-
latiilor diferitelor specii. 

Legata de aceasta actiune 
este si acţiunea C5 şi anume 
desfasurarea activitătii de 
lobby pe langa autoritatea 
centrala in vederea aprobarii 
la nivel national a metodolo-
giei finale. Până în prezent s-
a avut o colaborare eficientă 
cu Direcţia de specialitate din 
MMP, urmand a fi dezvoltata 

colaborarea prin participare 
comuna la unele activitati de 
teren si informarea perma-
nenta a autoritatii centrale 
asupra modului de desfas-
urare a activitatilor. 

metodologiilor care vor fi 
aplicate in zonele de 
desfasurare a proiectului. In 
timpul acestor intalniri opinia 
generala a fost ca obiectivele 
si rezultatele proiectului ar 
putea crea o schimbare 
pozitiva in managementul 
ursului brun la nivel local si, în 
viitor, la nivel naţional.  

In anul 2010 au avut loc două 
reuniuni ale Grupului Na-
tional de Lucru pentru Con-
servarea Carnivorelor Mari, in 
prima şedinta managerul 
proiectului facand o scurtă 
prezentare a obiectivelor 
proiectului şi a acţiunilor, in a 
doua reuniune fiind 
prezentate obiectivele şi o 
scurta descriere a 

La sfarsitul lunii iunie 2010 
echipa EPA CV a pregatit un 
protocol de intalniri pentru 
acţiuni de lobby, care vor fi 
aplicate pentru organizarea de 
ateliere de lucru si intalniri 
viitoare, care vor avea loc in 
cadrul proiectului.  

Metode de evaluare cantitativa si calitativa a 
populatiilor de urs brun 

Lobby pentru adoptarea ghidului metodologic  

Îmbunătăţirea metodei 
actuale de evaluare a 
populaţiei de urs brun 
din România pentru a 
asigura un management 
efficient, prin aplicarea 
demonstrativă a unui set 
de metode şi elaborarea 
unui ghid util gestion-
ariilor de fonduri 
cinegetice şi administra-
tori de situri Natura 
2000. 

zone locuite, propunerile 
RAT fiind luate în consider-
are in rezolvarea proble-
melor. Astfel, în cadrul ac-
tivitatilor au fost identificate 
pagubele provocate, contex-
tul în care a avut loc inci-
dentul, a fost monitorizată 
zona pe perioade cuprinse 
intre 1-5 nopti, au fost im-
plementate solutii de protec-
tie de către echipa de 
proiect. De asemenea, in 
cazurile care au necesitat 
relocare sau extragere din 

populatie, au fost transmise 
catre MMP rapoartele reali-
zate si propunerea solutiei 
tehnice optime pentru a 
putea sustine decizia autori-
tatii in ceea ce priveste re-
zolvarea problemei. Au fost 
realizate peste 75 de depla-
sari pentru activitati speci-
fice de monitorizare si cap-
turare, precum si de ur-
marire a ursilor ce au fost 
relocati si carora li s-a mon-
tat colar. 

Echipa de analiza a riscului—RAT 
Echipa de evaluare a ris-
curilor (Risk Assessment 
Team – RAT), a fost creată 
pentru a acoperii întregul 
areal al proiectului. Echipa 
formata a realizat metodolo-
gia de evaluare a riscului ce 
a fost acceptată ca instru-
ment de către Direcţia de 
specialitate din cadrul MMP. 

Utilizând această metodolo-
gie, in primul an al proiectu-
lui au fost analizate peste 20 
de cazuri de conflicte în 
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RAT implemented solution

40%

40%

13%

7%

No intervention/monitoring Preventive measures

Relocation of bear Removal of bear

Ghidul metodologic 
privind metodele 
optime de evaluare a 
populaţiei de urs brun 
trebuie avizat de către 
MMP in vederea aplicarii 
la nivel national. 



Extinderea ariei de actiune a ARMU 
Unitatea Mobilă pentru Sal-
varea Animalelor Sălbatice-
ARMU, care este direct legată 
de Centrul de Monitorizare şi 
Reabilitare a Carnivorelor 
Mari, a fost infiintata in anul 
2006, o data cu debutul 
proiectului LIFE05NAT/
RO/000170 Intărirea sistemului 
de protecţie a carnivorelor din jude-
ţul Vrancea. In prezent func-
tiile ARMU au fost transferate 
în cadrul proiectului actual,  
extinzandu-se si aria de acti-
une  Avand in vedere extinde-
rea atat a ariei de actiune cat si 
a echipei ARMU, inca de la 
inceputul acestui proiect a fost 
necesara elaborarea unui nou 
Regulament/protocolul  de 
functionare  a Unitatii Mo-
bile pentru Salvarea Ani-
malelor Sălbatice si a Cen-
trului de Monitorizare şi 
Reabilitare a Carnivorelor 
Mari. 

In conformitate cu actiunea 
din proiect, in perioada 27 -28 
aprilie 2010 s-a desfasurat la 
Lepsa, la Centrul de Moni-
torizare şi Reabilitare a 
Carnivorelor Mari, prima 
sesiune de pregatire a noilor 
membri ai echipei ARMU. 
Cazarea participantilor la 
sesiunea de pregatire a fost 
asigurata la CMRC, iar 
cheltuielile de transport au 
fost suportate individual. Lista 
de participanti a cuprins 
echipa ARMU formata in 
cadrul; proiectelor  
implementate anterior, LIFE 
02NAT/RO/8576 
“Consevarea in situ a 
carnivorelor mari din judeţul 
Vrancea” şi LIFE 05NAT/
RO/000170 “Intărirea 
sistemului de protecţie a 
carnivorelor din judeţul 
Vrancea”. Respectiv Radu 
Mihai Sandu, Silviu Chiriac, 
Gelu Radu Cosmin Stinga, si 
medicul veterinar Florin 
Vulpoiu, cat si membri 
cooptati pentru extinderea 
echipei: Ioan Mihai Pop de la 
APM Covasna, Szabo Szilard 
si Joszef Both de la APM 

Harghita, Leonardo Bereczky 
si Ximena  Anegroaiei  de la 
ACNV si George Vlad – 
medic veterinar din cadrul 
ACDB.  

Sesiunea a inclus activitati de 
pregatire teoretica si de 
aplicatie practica, simulari de 
actiune in conformitate cu 
protocolul ARMU. A fost 
prezentat, dezbatut si insusit 
Regulamentul de functionare a 
Centrului de Monitorizare si 
Reabilitare a Carnivorelor Mari 
precum si Protocolul de 
interventie al Unitatii Mobile 
pentru Salvarea Animalelor 
Salbatice – A.R.M.U, fiind 
sustinute sustinute de 
asemenea prezentari/expuneri 
ale echipamentelor pentru 
interventii de tranchilizare, 
modalitati de eliberare din 
capcane improvizate, 
transport, relocare si 
monitorizare a exemplarelor 
din fauna salbatica si ale 
tehnicilor de tranchilizare a 
animalelor salbatice. Toti 
participantii la sesiunea de 
pregatire au luat parte la 
aplicatii practice privind 
procedura de interventie 
pentru tranchilizarea si 
eliberarea din capcane 
improvizate a  animalelor 
salbatice. 

Pentru o mai mare mobilitate 
in cazul actiunilor ARMU a 
fost realizata o cusca pentru 
transport animale salbatice. 
Caracteristicile custii sunt 
dimensiunile considerabil mai 
mici decat ale custilor folosite 
in proiectele anterioare si 
greutatea redusa, posibilitatea 
de a fi utilizata si fara a fi 
instalata pe o masina, fiind 
usor de transportat de doar 
doi membri ai echipei. 
Utilitatea custii pentru 
transport avea sa se 
dovedeasca in actiunile 
ulterioare ale ARMU.   

In cadrul Centrului de 
Monitorizare si Reabilitare a 
Carnivorelor Mari se asigura 
permanenta echipei ARMU 

prin prezenta cel putin a unui 
membru din echipa de 
implementare, secondat de 
personal voluntar. Pentru 
voluntari, din bugetul 
proiectului sunt suportate 
cheltuielile de transport si 
hrana.  

Starea cladirii Centrului de 
Monitorizare si Reabilitare a 
Carnivorelor Mari, precum si 
a intregii infrastructuri a 
acestuia a determinat pe langa 
lucrarile de intretinere curenta 
si realizarea unor lucrari de 
tratare antimucegai a lemnului 
constructiei. Sistemul de 
producere a energiei electrice 
ce se baza pe un generator 
care folosea benzina, a fost 
dublat de punerea in 
functiune a unui sistem de 
panouri de conversie a 
energiei solare in energie 
electrica.  

Marirea efectivului animalelor 
detinute simultan in cadrul 
Centrului a determinat 
extinderea tarcurilor pentru 
ungulate. In incinta Centrului 
a fost imprejmuit un spatiu de 
cca. 180 mp. cu posibilitatea 
de conectare la sistemul 
modular existent. Pentru 
hrana exemplarelor de fauna 
salbatica detinute in Centru au 
fost periodic achizitionate si 
depozitate alimente specifice 
(cereale, lucerna, furaje 
concentrate, lapte).  

Asistenta medicala veterinara 
in cadrul echipei ARMU  este  
asigurata de medicii veterinari 
Florin Vulpoiu si George 
Vladc care activeaza in baza 
contractelor de colaborare.  

In vederea informarii 
autoritatilor si localnicilor din 
judetele din aria de 
implementare a proiectului 
asupra existentei ARMU si a 
Centrului, a fost conceput un 
poster si un pliant de 
promovare a actiunilor 
acestora, ce urmeaza a fi 
distribuite in aria de 
implementare a proiectului.  

Page 5 LIFE08NAT/RO/000500 

Activitati in cadrul actiunii ARMU 



Actiunea a debutat cu analiza 
Amenajamentelor silvice ale 
suprafetelor forestiere de pe 
cea mai mare  parte a arealului 
de implementare a proiectului. 
Acestei categorii de informatii 
li s-au adaugat cele obtinute 
prin consultarea personalului 
silvic de teren si a 
administratorilor fondului 
cinegetic precum si cele 
rezultate din experienta 
membrilor echipei formate in 
proiectele de conservare a 
faunei implementate anterior; 
Avand  la baza aceste surse, 
au fost identificate 63 de 
areale cu barloguri si areale in 
care ursii ierneaza repetat in 
utimii 5 – 7 ani. Dimensiunile 
acestor areale sunt 
proportionale cu precizia de 
determinare a lor. In cazurile 
cunoasterii mai exacte a unor 
zone au fost desemnate areale 
restranse de pana la 500 – 
600mp. in timp ce in alte 
cazuri suprafetele s-au extins 
pana la maxim 5 ha.   

Localizarea precisa a fost 
realizata pana in prezent 
pentru 51 de barloguri, de 
categorii diferite, din care 36 
active in sezonul anterior, care 

au fost masurate si 
monitorizate.  Monitorizarea 
fiecarui barlog s-a realizat 
avand la baza o fisa tip ale 
carei informatii colectate se 
regasesc in totalitate in tabelul 
de atribute din baza de date 
GIS. Acestora li se adauga 64 
de perimetre, idendificate ca 
areale de iernare a ursilor, 
confirmate ca zone de 
prezenta a acestora, in care 
insa nu au fost localizate sau 
monitorizare barloguri. 

Au fost achizitionate compo-
nentele sistemelor de moni-
torizare si s-au selectat un 
numar de 15 locatii (barloguri) 
in care au fost instalate echi-
pamentele de monitorizare 
(camere video de su-
praveghere si  senzori de in-
registrare a temperaturii si 
umiditatii). Activitatea de 
cercetare urmareste in princi-
pal corelarea comportamentu-
lui specific al ursilor pe pe-
rioada somnului de iarna cu 
influentele factorilor climatici. 
Selectia locatiilor a avut ca 
principal criteriu evaluarea 
frecventei  de ocupare anuala 
a spatiului respectiv, istoricul 
acesteia, habitatul, distanta 

fata de aria umanizata, dar si 
tipul de barlog, perspectiva de 
ocupare. S-a incercat include-
rea in programul de monitori-
zare a unor tipologii cat mai 
variate de locatii. 

Inregistratoarele parametrilor 
climatici (temperatura, umidi-
tate, punct de roua) sunt am-
plasate atat in interiorul cat si 
in exteriorul barlogurilor si 
efectueaza masuratori orare in 
intervalul cuprins intre mo-
mentul activarii si recuperarea 
dispozitivului (avand o durata 
maxima de viata de 11 luni). 

Toate echipamentele au fost 
instalate in carcase metalice de 
protectie construite pentru 
fiecare echipament si fixate in 
interiorul barlogului. 

Verificarile periodice ale 
echipamentelor au demonstrat 
starea de functionare a 
acestora, insa prezenta ursilor 
in barloguri a fost pentru 
intervale scurte de timp, 
motivata de cantitatea 
insemnata de hrana (jir, si 
ghinda) din habitat. 

steaguri textile, mori eoliene 
mici, sisteme de avertizare 
sonora, substanţe repelente), 
necesare pentru a finaliza 
Sistemele de garduri 
electrificate. Incepand cu 
sfarsitul lunii mai 2010, au 
fost instalate 30 de sisteme 
complexe de protectie a 
stanelor, fermelor de albine, 
culturi şi livezi, in locurile 
unde au fost raportate pagube 
provocate de ursi. Pentru 
fiecare perimetru protejat, s-
au studiat factorii care au 
favorizat producerea de 

Intr-o prima faza, cele 12 
sisteme complete de garduri 
electrice existente in baza 
materiala a proiectului 
LIFE05NAT/RO/000170, au 
fost transferate impreuna cu 
accesorii de montaj si 
instrumente actualului proiect. 
In luna mai 2010 au fost 
achizitionate componente 
pentru fabricarea a 30 sisteme 
de protectie cu caracteristici 
tehnice diferite si au fost 
facute alte sisteme de 
avertizare, acustice, vizuale 
sau olfactive, (cordoane, 

pagube, fiind luate masuri de 
reducere a acestora. Cele 30 
de perimetre protejate sunt 
amplasate in judetele Vrancea, 
Harghita si Covasna, in zonele 
in care activitatile umane şi 
habitatate ursului se suprapun. 
Sisteme mixte de protectie 
constand din garduri electrice, 
cabluri de steaguri, sisteme 
audio-vizuale si substante 
repulsive, au fost instalate in: 
14 stane cu ovine si caprine, o 
ferma de vite, 8 culturi, 6 
livezi si o prisaca.  

Reducerea mortalitatii juvenile la urs 

Implementarea sitemelor de protectie  

Reducerea mortalitatii 
juvenile cauzate de  
actiunile umane 
perturbatoare se va 
realiza prin protectia 
barlogurilor in perioada 
somnului de iarna si de 
hranire a puilor.  
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Promovarea proiectului 

Promovarea produselor bear-frendly 

Panouri de informare 

Se urmareste conştientiza-
rea grupului ţintă din  
proiect, a obiectivelor 

acestuia, rezultatele şi 
conceptul Natura 2000 

în zona de proiect.  

Pentru promovarea proiectu-
lui LIFE+ in judetele Vran-
cea, Covasna si Harghita, au 
fost realizate intalniri cu dife-
rite institutii interesate, la se-
diul partenerului, si ca urmare 
a acestor evenimente, au apa-
rut unele articole in mass-
media locala si naţionala, in-
terviuri radio şi TV. Pană in 
prezent au fost publicate 22 
de articole in presa locala si 
nationala si 7 articole pe inter-
net, referitoare la actiunile 
desfasurate in proiect, a fost 
inregistrata o aparitie la post 
TV local si 4 aparitii la posturi 
radio locale. Avand in vedere 
faptul ca promovarea proiec-
tului reprezinta o conditie 
esentiala pentru succesul acti-
vitatilor acestuia, pana in pre-

zent au fost concepute si reali-
zate mai multe materiale de 
promovare: pliante, dosare 
personalizate, fiind produse, 
de asemenea pixuri din plastic, 
T-shirt si calendare cu logo 
LIFE, Natura 2000 şi logo  
proiectului.  

Membri echipei campaniei de 
conştientizare din cadrul APM 
Vrancea au realizat pagina 
web a proiectului 
www.carnivoremari.ro, care 
contine si informaţii despre 
proiectele precedente LIFE 
8576 şi LIFE 000170. Pagina 
web include informatii despre 
acţiunile din proiect şi 
versiunea electronică a 
materialelor produse pana in 
prezent. 

Pentru asigurarea unei bune 
informari a populatiei, in fata 
sediului central al principalelor 
institutii partenere in proiect 
au fost postate panouri de 
prezentare realizate în 
februarie 2010, cu informaţii 
despre proiectul LIFE08/
NAT/RO/000500, iar  la 
sediul APM Vrancea a fost 
instalat un panou de 
prezentare a proiectului (A0), 
cu scopul şi obiectivele 
acestuia.  

LIFEURSUS, scopurile si 
obiectivele sale, precum si 
toate elementele care sa pro-
moveze sursa programului 
LIFE + si sprijinul financiar al 
Comisiei Europene. 

Panourile sunt instalate in 
zone de trafic pietonal si 
turistic la beneficiar si 

partenerii in proiect. De 
asemenea, aceste panouri au 
fost montate si la Centrul de 
Reabilitare si Monitorizare a 
Carnivorelor Mari din Lepsa 
(EPA VN) si Centrul de 
Reabilitare a puilor de urs 
orfani in Balan / Harghita 
(ANCV).  

Pana in prezent au fost con-
cepute, elaborate si instalate 
10 panouri realizate in con-
formitate cu dispozitiile 
comune referitoare la publici-
tate in proiecte cu finantare 
LIFE .  

Panourile contin principalele 
date referitoare la proiectul 

potentialul de a indeplini 
obiectivele proiectului. Au 
fost vizate localitatile din 
habitatele populate de ursi sau 
legate de siturile Natura 2000. 

In fiecare locatie au fost 
colectate informatii cu privire 
la unii producatori locali de la 
membrii comunităţii locale, 
fiindu/le in schimb oferite din 
partea echipei de teren infor-
matii despre obiectivele 
proiectului, importanta con-
servarii populaţiei de ursi si 
metodele de reducere a con-
flictelor.  

Actiunea a inceput cu etapa de 
stabilire a zonelor de interes 
pentru producatorii tradition-
ali, prin consultarea hartilor 
turistice, culegerea de infor-
matii de la partenerii de 
proiect si identificarea aso-
ciatiilor de producători. S-au 
folosit, de asemenea, unele 
informatii referitoare la 
pagubele produse de urs din 
zona de implementare a 
proiectului.  

Membri echipei de proiect au 
intreprins deplasari in zonele 
identificate ca având 

A fost identificat un număr de 
producători locali ale caror 
date de contact si produse 
specifice au fost inregistrate in 
baza de date realizata in cadrul 
proiectului. Printre produsele 
identificate sunt: diferite tipuri 
de branză, miere, siropuri, 
prajituri, ceramica de diferite 
tipuri, containere din lemn, 
instrumente muzicale din 
lemn, maşti pre-creştine.  

Publicul larg trebuie 
informat in ceea ce 
priveste scopul 
proiectului 
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Scopul proiectului este acela de a conserva cel mai reprezentativ eşantion al populaţiei de urs brun din 
România, prin implementarea celor mai bune practici şi acţiuni demonstrative  

în zona central-estică a Carpaţilor Orientali. 

Beneficiar 
Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea 

www.carnivoremari.ro 
www.biodiversitate.ro 

Parteneri 
Agentia pentru Protectia Mediului Covasna 
Agentia pentru Protectia Mediului Harghita 
Asociatia pentru Conservarea Diversitatii Biologice  
Asociatia pentru Conservarea Valorilor Naturii 

Acest proiect este co-finanţat de catre Comisia Europeana prin programul LIFE + Nature si 
va fi implementat in perioada 2010-2013. 

LIFE08NAT/RO/000500 Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea 

Str. Dinicu Golescu nr. 2, 620106 Focşani, Judeţul Vrancea, România 

Tel/Fax: +40+237+206788 

e-mail: vrancealife@yahoo.co.uk 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna 

Str. Grigore Bălan nr.10, 520013 Sf. Gheorghe, Judeţul Covasna, România 

Tel: +40+267+323701 

Fax: +40+267+324181 

e-mail: biodiversitate@apmcv.ro 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita 

Str. Marton Aron nr. 43, 530211 Miercurea Ciuc, Judeţul Harghita, România 

Tel: +40+266+371313 

Fax: +40+266+310041 

e-mail: biodiversitate@apmhr.ro 

 

Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice 

Str. Bicaz nr. 19A, 620027, Focşani, Judeţul Vrancea, România 

Tel: +40+0727 559024 

e-mail: acdb_ro@yahoo.co.uk 

 

Asociaţia pentru Conservarea Valorilor Naturii 

Str.1 Decembrie nr.22, 535200, Bălan, Judeţul Harghita, România 

Tel: +40+0788 605600 

e-mail: natureconserving@yahoo.com 


