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Proiectul LIFE URSUS – RISK ASSESMENT 
TEAM (RAT) – instrument pentru 

gestionarea conflictelor

LIFE08 NAT/RO/000500

ing. Pop Ioan Mihai – responsabil proiect APM Covasna
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Titlu Proiect: Cele mai bune practici şi acţiuni demonstrative 
pentru conservarea populaţiei de Ursus arctos din zona central 
estică a Carpaţilor Orientali - LIFE URSUS

Zona de implementare: Judetele Vrancea, Covasna, Harghita 

Data de debut: 15.01.2010
Data de finalizare: 20.12.2013

Beneficiar: Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea                                                  
Parteneri: 

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

Total buget:  515.066 €
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Obiectivele proiectului

Menţinerea actualului statut de conservare al populatiei 
carpatice de urs brun din arealul proiectului, prin aplicarea  
celor mai bune practici şi activităţi demonstrative şi 
promovarea acestora la nivel naţional.

Prevenirea declinului populaţiei de urs brun, datorat 

braconajului, habituării şi mortalitatii juvenile.

Prevenirea şi reducerea conflictelor dintre urs şi localnici.



02.06.2010 APM Vrancea

Parteneri: APM Covasna, APM Harghita, ACNV, 

ACDB

5

Categoria C : Actiuni concrete de conservare

C2: Crearea şi funcţionarea la nivelul întregii suprafeţe acoperite 
de proiect a unei entităţi care va stabilii riscurile şi măsurile 
necesare în situaţiile create de urşii problemă- Risk Assesment 
Team –RAT – APM CV
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Problema identificata

În general managementul conflictelor om – urs au 
fost gestionate reactiv, problemele fiind 
gestionate după apariţia lor, presupunând 
împuşcarea urşilor implicaţi.
Pe termen lung această abordare s-a constat a fi 
ineficientă deoarece un urs extras din populaţie 
este înlocuit, într-o perioadă mai scurtă sau mai 
lungă de timp,  de un alt exemplar. În acest sens 
abordarea corectă ar fi identificarea şi 
îndepărtarea surselor de hrană ca principal 
atractant al ursului în zone habituate. 
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De ce aceasta echipa?

Deoarece în cadrul socio – economic al Carpaţiilor 
această abordare, de prevenţie a conflictelor, este 
greu de realizat într-un timp relativ scurt.

Pentru a asigura suport autorităţiilor responsabile 
de managementul ursului brun, gestionarilor de 
fonduri de management cinegetic şi populaţiei 
locale în acţiunile de diminuare a conflictelor şi 
reducerea riscurilor create de intruziuni ale unor 
indivizi din specia urs în spaţiile locuite de 
oameni. 
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Obiective

Reducerea cazurilor în care soluţia este 
uciderea unor exemplare, prin promovarea 
unor măsuri alternative. 

Diminuarea nivelului actual al conflictelor 
si al pagubelor.

Extinderea la nivel naţional a experienţei 
dobândite în cadrul proiectului.
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Ce ne propunem?
Echipa RAT nu îşi propune să devină o echipă de intervenţie în 

sensul celei prevăzute şi în Planul de Actiune pentru Ursul brun din 

România realizat în anul 2005, ci îşi asumă rolul de a analiza o 

anumită situaţie şi de a elabora documente tehnice justificative 

pentru o intervenţie precum aplicarea de măsuri preventive, 

translocare sau recoltarea (împuşcarea) unui anumit exemplar de 

urs. 

Echipa RAT îşi propune să acţioneze cu promptitudine la solicitările 

din teritoriu, evaluarea unui conflict urmând a se realiza într-un 

termen relativ scurt , pentru a permite autorităţilor să acţioneze în 

timp util. 
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In cadrul procedurii RAT intervine 
necesitatea unor actiuni de:

Capturare/relocare/monitorizare

Se realizează în baza concluziei că riscul este 
mediu, după obţinerea avizului autorităţii 
centrale pentru protecţia mediului.

În aceste situaţii rolul principal revine echipei 
ARMU/BET, deoarece dotăriile existente si 
calificarea personalului permit asemenea 
interventii. 
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Categoria C : Actiuni concrete de conservare

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

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

Asigurarea interventiilor rapide pentru salvarea, capturarea si 
relocarea unor exemplare de urs.
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Rolul ARMU/BET in cadrul 
actiunilor RAT

De a stabili cea mai buna solutie pentru capturarea 
ursiilor “problema”

De a captura, tranchiliza exemplarul de urs in deplina 
siguranta atat pentru oameni cat si pentru urs

De a asigura relocarea si eliberarea exemplarului in 
zonele stabilite  si acceptate de autoritati

In cazuri speciale, la solicitarea autoritatilor sa asigure 
eutanasierea exemplarelor. (speram sa nu fie cazul!)



02.06.2010 APM Vrancea

Parteneri: APM Covasna, APM Harghita, ACNV, 

ACDB

14

ARMU sau BET ?

Diferente:

- De denumire

- De obiective (pentru un spectru larg 
de specii/doar pentru urs)

- De metodologie????
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ARMU sau BET ?

Similaritati

- Oameni dedicati ! 

- Specialisti

- Organizarea
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RAT, ARMU, BET trebuie sa sustina 
eforturile de conservarea speciei urs 
dar si a altor specii de mamifere 
vulnerabile sau periclitate.

In spatele instrumentelor stau oameni!
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Multumesc pentru rabdare si … spor la 
munca !!!

Eventuale sugestii???


