
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.  

 

Pana in prezent proiectul 
LIFEURSUS a devenit bine 
cunoscut in cele trei judete si 
chir la nivel national, fiind 
solicitata interventia si 
sfaturile echipei de proiect in 
aproape toate situatiile cand 
ursii produc probleme sau 
atunci cand sunt in dificultate. 
Mai mult decat atat, expertiza 
echipei de proiect a devenit 
un element care contribuie 
adesea in luarea unor decizii 
referitoare la managementul 
pe plan national a speciei 
tinta.  

 
În fiecare judeţ au fost 
organizate întâlniri cu 
instituţiile implicate în 
gestionarea ursul brun, fiind 
comunicate obiectivelor 
proiectului şi acţiunile . La 
sediul tuturor  partenerilor  şi 
punctele  de lucru au fost 
montate panouri de 
promovare a proiectului.  

 

In vederea reducerii costurilor 
si a timpului  necesar organi-
zarii unor intalniri cu toti part-
enerii, echipa de management 
a proiectului ( manager, asis-
tent si financiar) au facut viz-
ite la fiecre partener, ori de 
cate ori a fost necesar. In 
cadrul acestor vizite au fost 
verificate documentele 
financiare si rapoartele tehnice 
pe activitatile din 
responsabilitatea fiecarui 
partener si a fost vizitate 
arealele in care s-au 
impleemntat activitati pe 
teren.  

Asistentul de proiect si 
managerul financiar au tinut 
in permenenta legatura cu 
responsabilii de proiect din 
partea fiecrui partener si cu 
contabilii institutiilor pentru a 
fi asigurat fluxul de bani 
necesar implementarii 
activitatilor.  

Deasemenea ecipa de 
implementare a proiectului 
LIFEURSUS a facut 
demersuri la Ministerul 
Mediului pentru asigurarea 
cofinantarii si a recuperarii 
taxei pe valoare adaugata, fapt 
realizat pana in prezent. 

Generalitati 

LIFE08NAT/RO/000500 
Newsletter nr.2 

01/01/2011-31.12.2011 

Generalitati 
 
Echipa proiectului 
 
Baza de date GIS 
 
Campania de constientizare 
 
Analiza bagubelor produse de 
urs 
 
Metode pentru evaluarea 
cantitativa si calitativa a 
populatiilor de urs brun 
 
Echipa de analiza a riscului - 
RAT 
 
Lobby pentru adoptarea 
ghidului metodologic  
 
Extinderea ariei de actiune a 
ARMU  
 
Reducerea mortalitatii juvenile  
la urs 
 
Implementarea sistemelor de 
protectie  
 
Promovarea proiectului  
 
Panouri de informare 
 
Promovarea produselor bear-
frendly 
 
 
 
 
 

 CUPRINS 



Proiectul "Cele mai bune 
practici şi acţiuni 
demonstrative pentru 
conservarea Ursus arctos in 
Carpatii Orientali, Romania", 
are urmatoarea structura de 
implementare: 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 

BENEFICIAR: Agentia 
pentru Protectia Mediului 
Vrancea 
Chiriac Silviu – manager pro-
iect LIFE 
Maria Plesa – administrator 
financiar 
Rodica Bongeac – campanie 
constientizare 

Radu Sandu Mihai – coordo-
nator actiune de capturare, 
tranchilizare, relocare 
Chiriac Nadia – campanie 
constientizare 

PARTENERI:  

Agentia pentru Protectia 
Mediului Covasna 
Ioan Mihai Pop – coordona-
tor actiune monitorizare, eva-
luarea situatiilor de conflict 
Istrate Daniela - responsabil 
financiar 

Agentia pentru Protectia 
Mediului Harghita 
Both József - sef serviciu IPM 
Szabo Szilard – coordonator 
analiza bazei de date GIS 
György Zsolt - responsabil 
financiar 
Asociatia pentru Conserva-
rea Diversitatii Biologice 
(ACDB) 
Cosmin Stanga – metode de 
reducere a pagubelor 

Matei Dragomir – implemen-
tare sisteme de protectie 
Gheorghiu Mariana - adminis-
trator proiect 

Asociatia pentru Conserva-
rea Valorilor Naturii 
(ACNV) 
Leonardo Bereczy – coordo-
nator Centru de Reabilitarea a 
puilor de Ursi Orfani  
Ximena Anegroaie - reabilita-
rea puilor de urs, activitati de 
constientizare 

 

Alaturi de noi au venit noi 
tineri care activeaza in imple-
mentarea proiectului, conco-
mitent cu elaborarea unor teze 
de doctorat sau disertatie: 

 Alexandra Sallay  

 Teodora Sin 

 George Bouros 

 Lucian Patrascu 

deţinute in cadrul institutiilor partenere si 
coordonatoare; 

 asigurarea comunicarii directe si rapide 
intre parteneri, în ceea ce priveşte datele 
critice, este făcuta pe cale securizată 

Portalul webgis dezvolta o aplicaţie client on 
–line prin intermediul paginii web a proiectu-
lui www.carnivoremari.ro unde sunt dispon-
ibile doua versiuni ale bazei de date: 

o versiune publica cu acces limitat pentru 
pubicul larg (contine harti tematice si infor-
matii referitoare la activitatile proiectului, 
zone conflictuale, limite arii protejate nation-
ale si situri Natura 2000, zone cu diferite stat-
ute de conservare, date de contact si teritorii 
de competenta ale institutiilor publice, etc 

o versiune securizata si completa,  up-
datata de APM Vrancea la care au acces on-
line partenerii la acest proiect. Aceasta versi-
une asigura analiza si luarea unor decizii vi-
abile in timp real, va asigura completarea cu 
informatii de catre toti partenerii si va asigura 
in primul rand coerenta activitatilor imple-
mentate pentru atingerea obiectivelor proiec-
tului. . 

Pe toata durata proiectului baza de date 
continua sa fie un intrument deosebit de 
util tuturor partenerilor, publicului larg, 
autoritatilor locale si administratorilor fon-
durilor de management cinegetic prin re-
alizarea cumulativa a urmatoarelor atribu-
tii:  

 Interoperabilitatea între diferite programe 
de analiză GIS utilizate de beneficiar si part-
eneri in vederea fundamentarii stiintifice si 
analitice a deciziilor privind managementul 
ursului brun; 

 stocarea unei mari cantitati de informaţii 
referitoare la caracteristicile habitatelor 
populate de ursi (rocă, relief, tip de sol, 
elemente climatice, tip de pădure, grupă 
funcţională, sortimente, compoziţie actuală, 
compoziţie ţel, consistenţă, volum la hectar, 
etc.); 

 înmagazinarea informaţiilor in alta forma 
decât cele de tip tabelar, cum sunt de 
exemplu informaţiile geospaţiale vectoriale 
reprezentate de puncte, linii şi poligoane; 

 realizeaza copii de siguranţă a informaţiilor 

Echipa proiectului 

Baza de date GIS 
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http://www.lifeursus.carnivore
mari.ro/baza-de-date-gis.php 



Campania 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.  

In cadrul campaniei pentru 
promovarea acţiunilor de con-
servare a ursului brun şi a 
metodelor de reducere a con-
flictelor, s-au realizat conform 
planificarilor si schemei de 
implementare a proiectului 
activitati de informare a gru-
purilor tinta si a mass-media 
din cele trei judete.  In acest 
context au fost organizate 
intalniri cu autoritatile locale, 
fermieri, localnicii din zonele 
rurale ale căror areale se între-
pătrund cu habitatele ursului, 
gestionari ai fondurilor de 
management cinegetic. 

S-au desfasurat actiuni in ca-
drul institutiilor de invatamant 
din arealul de implementare a 
proiectului, in timpul orelor 

de curs,  fiind sustinute 
prezentari referitoare la specii-
le de interes comunitar si în 
special ursul brun, şi au fost 
prezentate informatii legate de 
necesitatea de conservare a 
habitatelor naturale in interio-
rul reţelei Natura 2000.  

Actiunile desfasurate au ur-
marit atingerea obiectivelor 
campaniei : 

Generarea unei atitudini po-
zitive în rândul oamenilor în 
cee ce priveşte ursul brun şi 
siturile Natura 2000.  
Creşterea gradului de cu-
noaştere în rândul oamenilor 
în ceea ce priveşte comporta-
mentul ursului şi a factorilor 

sociali favorizanţi pentru 
producerea pagubelor. 
Creşterea gradului de cu-
noaştere în rândul elevilor în 
ceea ce priveşte diferite as-
pecte de comportament şi din 
viaţa urşilor.  
Creşterea gradului de cu-
noaştere în rândul oamenilor 
în ceea ce priveşte siturile 
Natura 2000.  
Scăderea gradului de 
disturbare a habitatului ca 
urmare a conştientizării efec-
telor deranjului.  

 

suprapus pe harta zonei. 
Analizarea fiecărui caz s-a 
realizat urmarind următoarele 
aspecte: 

• Perioada în momentul pro-
ducerii daunei. 

• Distanta de aşezări umane 
sau de orice zonă urbană. 
• factori de habitat favorabi, 
care pot spori producerea de 
pagube. 

• Metode de paza (de 
exemplu, garduri solide sau 
electrice, caini de paza, nr de 
păstori, etc.) - Peste ce 

obstacole ursul a trebuit să 
treacă pentru a intra în fermă 
sau site 
• În cazul în care prejudiciul a 
fost repetat în decurs de o 
săptămână, am urmarit daca a 
fost implicat acelasi urs  

• Au fost semnalate mai multe 
incidente în aceeaşi zi / 
noapte in zona? 
• Număr de ore / zile care au 
trecut între apariţiile de atacuri 
în acelaşi loc. 
• elemente distruse: specii de 
animale domestice, stupi de 
albine, agricultura teren, etc 

Analiza datelor colectate în 
domeniu a fost finalizata prin 
realizarea şi editarea 
"Metodologiei de 
implementare a sistemelor de 
protecţie a culturilor, livezilor, 
stânelor şi stupinelor pentru 
reducerea daunelor cauzate de 
urşi", care direcţionează 
modul în care echipa de 
proiect implementează 
sisteme de protecţie la stâne, 
culturi, ferme şi stupine.  

Obiectivul acestei actiuni: 
Reducerea conflictelor prin 
permanenta evaluare a 
nivelului şi locaţiile unde se 
produc daune şi prin 
dezvoltarea unei metodologii 
standardizate, în scopul de a 
aplica cele mai bune sisteme şi 
metode.  

Se colecteaza date din teren . 
În timpul colectarii datelor pe 
teren, am chestionat direct 
agricultorii şi proprietarii e 
animale implicati.Locul de 
amplasare a fiecarui caz de 
paguba a fost înregistrat şi 

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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Începând cu luna noiembrie 
2010 au avut loc diverse 
consultări cu specialişti din 
cadrul Facultăţii de Silvicul-
tură Braşov, cu reprezen-
tanţi ai Ministerului Mediu-
lui şi Pădurilor, precum şi 
cu colaboratori din alte 
domenii (statistică, biologie) 
pentru a finaliza varianta 
initială a ghidului de aplica-
re a metodelor de evaluare. 
În luna iunie a fost finaliza-
tă varianta internă (pentru 
echipa proiectului) de lucru 
a ghidului, constituită din 
prezentarea modului de 
colectare si interpretare a 
datelor. Ghidul in această 

formă de lucru a fost anali-
zat în grupul de lucru pen-
tru carnivore mari ce a avut 
loc in perioada 23-24 febru-
arie 2011. In cadrul întâlni-
rii membri prezenţi au con-
siderat că metodele pot fi 
aplicate în modul prezentat, 
urmând ca dupa o primă 
sesiune de aplicare, să se 
organizeze o nouă întâlnire 
pentru a discuta rezultatele 
şi problemele identificate. 

Începând cu 7 martie am 
demarat activităţiile de teren 
conform calendarului stabilit. 
Am demarat activităţiile de 
parcurgere a transectelor în 
siturile planificate, în paralel 

urmărind prezenţa urşilor la 
observatoare pentru aplica-
rea de tetraciclina precum şi 
prezenţa femelelor cu pui. In 
cadrul acţiunii fiecare 
transect stabilit a fost parcurs 
de trei ori la un interval de 
maxim 10 zile. In total au 
fost parcurse pe jos 28 de 
transecte pe trei fonduri ci-
negetice (Herculian, Lepşa, 
Mădăraş), numărul total al 
parcurgerilor fiind de 84 
parcurgeri/sesiune, reprezen-
tând o lungime totală de 168 
km.  

Reprezentanţii MMP au 
insistat pentru accelerarea 
finalizării ghidului, punc-
tând pe necesitatea îmbună-
tăţirii rezultatelor metodei 
actuale de evaluare. 

Un al doilea atelier de lucru 
a fost organizat în luna mar-
tie, atelier de lucru la care 
au participat reprezentanţi 
ai fondurilor cinegetice din 

La începutul anului 2011, în 
luna februarie a avut loc 
întâlnirea grupului de lucru 
pentru conservarea carnivo-
relor mari, din care fac par-
te reprezentanţi ai instituţii-
lor şi organizaţiilor implica-
te în managementul ursului 
brun. La această întâlnire a 
fost prezentată şi discutată 
varianta de lucur a ghidului. 

judeţul Covasna. În cadrul 
atelierului au fost prezenta-
te cele cinci metode demon-
strative. Majoritatea 
gestionariilor au indicat ca 
problemă principală lipsa 
resurselor financiare şi uma-
ne, manifestând un interes 
ridicat în modul de aplicare 
a metodelor. 

Metode de evaluare cantitativa si calitativa a 
populatiilor de urs brun 

Lobby pentru adoptarea ghidului metodologic  

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



ARMU (unitatea mobila pentru salvarea animalelor salbatice) 

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. 

 

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.  
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Activitati in cadrul actiunii ARMU 

Pentru cresterea sigurantei 
personalului in interventiile 
ARMU ce includ riscuri de 
atac al animalelor salbatice, au 
fost purtate discutii cu forurile 
decizionale din cadrul unor 
institutii specializate in man-
agement cinegetic, in vederea 
desemnarii unui colaborator 
permanent al echipei pentru 
asistenta cu arma de foc.  

Demersul presupune obtine-
rea unei derogari legislative, la 
nivelul interventiilor specifice 
ale ARMU in teritoriile  ad-
ministrative ale judetelor 
Vrancea Covasna si Harghita,  
privind posibilitatea asistarii 
cu arma de foc a echipei  de 
catre o persoana alta decat 
paznicul fondului de vana-
toare respectiv. Modificarea  
va fi cuprinsa si in cadrul 
Protocolului de interventie 
al A.R.M.U. care prevede in 
prezent, prezenta cu arma de 
foc la momentul interventiei 
ARMU, doar a paznicului 
fondului cinegetic respectiv. 

Intre 15 ianuarie 01.01.2011 -
31.12.2011 echipa ARMU si 
prin actiunile din cadrul 
Centrului de Monitorizare 
şi Reabilitare a Carnivorelor 
Mari (CMRCM) a actionat in  
43 interventii. S-a intervenit 
pentru:  

preluarea  a 15 exemplare de 
pui orfani din specia Ursus 
arctos in vederea introducerii 
in programe de reabilitare; 

 eliberarea din capcane im-
provizate instalate de bra-
conieri a 11 exemplare din 
specia Ursus arctos; 

 capturarea a  3 exemplare 
din specia Ursus arctos 

preluarea unui exemplar 
pui  din specia Lynx lynx 
in vederea introducerii in 
programe de reabilitare; 

preluarea  unui exemplar 
pui din specia Capreolus 
capreolus in vederea intro-
ducerii in programe de 
reabilitare; 

 In 8 dintre interventii 
(majoritatea cazuri de 
accidente rutiere sau 
feroviare) echipa ARMU 
nu a reusit decat sa 
c o n s t a t e  d e c e s u l 
exemplarelor din specia 
Ursus arctos. Echipa 
ARMU s-a deplasat in 
cazul a 3 alarme,  fara ca 
la momentul la care s-a 
ajuns la fata locului sa se 
mai gaseasca exemplarul 
pentru care s-a realizat 
mobilizarea.  



Avand  la baza aceste surse au 
fost identificate, pana la 
01 .09.2011, pe arealul de im-
plementare a proiectului:   

- 76 de areale cu barloguri 
si areale in care ursii au 
iernat in mod repetat in 
utimii 5 – 7 ani. Dimensiunile 
acestor areale sunt 
proportionale cu precizia lor 
de determinare. In cazurile 
cunoasterii mai exacte a unor 
zone au fost desemnate areale 
restranse de pana la 500 – 600 
mp., in timp ce in alte cazuri, 
suprafetele s-au extins pana la 
maxim 5 ha.  Tabelul de 
atribute din cadrul bazei de 
date, cuprinde pe langa 
vectorii de localizare precisa, 
indicativele unitatilor de 
amenajare (u.a.) si a unitilor de 
productie (U.P.) suprapuse.  

- 61 de barloguri pentru care 
s-a realizat localizarea precisa 
si s-au efectuat masuratori ai 
parametrilor fizici. Dintre 
acestea, 29 au fost active in 
sezonul anterior.  

Monitorizarea fiecarui barlog  
s-a realizat avand la baza o 
fisa tip ale carei informatii 
colectate in teren, la 

momentul inregistrarii locatiei, 
se regasesc in totalitate in 
tabelul de atribute din baza de 
date GIS realizata in cadrul 
actiunii A2. Principalele 
repere din fisa de monitorizare 
sunt: coordonatele geografice 
ale locatiei, caracteristicile 
fizice (panta, orientare) ale 
versantilor, directiile de 
orientare ale axelor cavitatii, 
parametri fizici ai cavitatii 
(dimensiuni), distanta fata de 
cursul de apa permanent, si 
fata de caile de comunicatii. 
Introducerea tuturor acestor 
informatii in sistem GIS si 
prelucrarea lor,  permite 
realizarea de corelatii 
complexe, ca parte a cercetarii 
in vederea atingerii 
obiectivelor actiunii. 

Actiunea de identificare si 
monitorizare a arealelor de 
iernare si a barlogurilor 
reprezinta un proces 
continuu. In conformitate cu 
protocolul de monitorizare 
prin mijloace de supraveghere 
foto –video, fiecare  prezenta 
a personalului de teren in 
arealul de monitorizare 
reprezinta un prilej  de 
completare a datelor. Toate 

categoriile de informatii 
privind arealele de iernare si 
barlogurile ursilor au fost 
structurate in format baza de 
date GIS.  

Avand in vedere 
observatiile asupra ecartului 
termic din interiorul 
barlogurilor, cele mai mari 
diferente si cea mai mare 
frecventa a modificarilor s-a 
constatat in cazul barlogurilor 
din scorburile arborilor. Acest 
aspect corelat cu parametri 
climatici masurati in spatiul 
exterior barlogului,  precum si 
cu imaginile inregistrate in 
exteriorul barlogului, care 
atesta prezenta exemplarelor 
de urs in trei momente 
diferite, poate conduce spre 
concluzia ca acest tip de 
barlog, este utilizat ca adapost 
pentru perioade scurte, fara a 
fi ocupat de femele cu pui.  

culturilor si crescatorii de 
animale, intelegand principiile 
de functionare al gardurilor 
electrice, au decis sa-si 
achizitioneze cu resurse 
proprii astfel de sisteme, fapt 
care dovedeste si intareste 
scopul demonstrativ al actiunii 
implementate de noi. 
Deasemenea, abordarea 
multipla a tehnicilor de 
reducere a pagubelor, prin 
utilizarea substantelor 
repelente si a snururilor cu 
stegulete, s-a dovedit a fi o 
practica care necesita costuri 

In anul 2011, respectandu-se 
aceiasi procedura necesara 
selectarii locatiei in care tre-
buie implementate sisteme de 
reducere a pagubelor, au fost 
instalate in cele trei judete 28  
sisteme mixte de protectie  

Pana in present  instalarea 
sistemelor de protectie s-a 
dovedit a fi deosebit de 
eficienta, utilizatorii fiind 
multumiti de efectul acestor 
mijloace  in reducerea 
pagubelor produse de ursi. In 
numeroase cazuri, proprietarii 

reduse, iar eficienta este 
considerabila. In jurul 
fermelor protejate de noi, 
proprietarii terenurilor au 
inceput sa utilizeze 
echipamente similare, 
reducandu-se astfel nivelul 
pagubelor si al conflictelor.  

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 53 
de articole in presa locala si 
nationala referitoare la actiu-
nile desfasurate in proiect si  
au fost inregistrate 14 aparitii 
radio si TV. 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.  

precum si toate elementele 
care sa promoveze sursa pro-
gramului LIFE + si sprijinul 
financiar al Comisiei Euro-
pene.Panourile sunt instalate 
in zone de trafic pietonal si 
turistic la beneficiar si 
partenerii in proiect. Alte 10 
au fost montate in situri Natu-
ra 2000 in zonele vizitate de 

turisti : Putna-
Vrancea ,Herculian , Ciomad 
Balvanyos, Cheile Varghisului, 
Oituz Ojdula , Madaras, 
Tinovul Mohos. Panourile 
conțin informații despre pro-
iect, speciile vizate, acțiunile 
propuse de conservare, nor-
mele de conduită în situri 
locuite de ursi, harta site-ului. 

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 prin-
cipalele date referitoare la 
proiectul LIFEURSUS, 
scopurile si obiectivele sale, 

fermierul adopta tehnici de 
convietuire cu ursii bruni 

In final in urma vizitelor echi-
pa actiunii va alege doar acei 
producatori care intrunesc 
minim un criteriu mai sus 
enuntat.   

In ceea ce priveste realizarea 
etichetelor, precizam ca pana 
in luna martie 2011 au fost 
editate etichetele bears 
friendly si Natura 2000 
friendly, urmand a fi tiparite 
in luna decembrie 2011.  

Conform clasificarii propuse 
de catre noi, un produs este 
considerat bears frendly daca:  

provine dintr-o zona situata 
intr-un sit Natura 2000 in 
care se aplica masuri de 
conservare a ursului brun 

producatorul utilizeza o teh-
nologie prietenoasa fata 
de mediu si fata de habi-
tatul ursului brun 

ferma, stupina sau cultura 
agricola utilizeza tehnici 
non-letale de prevenire a 
pagubelor 

Publicul larg trebuie 
informat in ceea ce 
priveste scopul 
proiectului 

Page 7 LIFE08NAT/RO/000500 



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 


