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Cartea de vizită a proiectului 

 
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 finanţat de către Comisia Europeană, Directoratul General pentru Mediu, prin 
programul LIFE+. Cofinanțarea 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 
implementarea 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 arealul 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 juvenile. 

• Prevenirea şi reducerea conflictelor dintre urşi şi localnici. 
• Menţinerea actualului statut de conservare în cele 15 situri Natura 2000 suprapuse 

arealului proiectului. 

http://www.apmvn.ro/
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Introducere 

 
Proiectul LIFEURSUS a fost implementat in perioada15.01.2010– 20.12.2013  de catre Agentia 
pentru Protecţia Mediului Vrancea in parteneriat cu Agentia pentru Protectia Mediului Covasna 
,Agentia pentru Protectia Mediului Harghita, Asociatia Pentru Conservarea Diversitatii Biologice 
si Asociatia pentru Conservarea Valorilor Naturii. Scopul proiectului LIFE+ „Cele mai bune 
practici şi acţiuni demonstrative pentru conservarea populaţiei de Ursus arctos din zona central-
estică a Carpaţilor Orientali” a fost conservarea celui mai reprezentativ eşantion al populaţiei de 
Ursus arctos din România, prin implementarea celor mai bune practici şi acţiuni demonstrative în 
zona central-estică a Carpaţilor Orientali 
 
Dintre obiectivele proiectului enumeram: menţinerea actualului statut de conservare al populatiei 
carpatice de urs brun, prevenirea declinului populaţiei de urs brun, datorat braconajului, habituării 
şi mortalitatii juvenile, prevenirea şi reducerea conflictelor dintre urs şi localnici, menţinerea 
actualului statut de conservare în cele 15 situri Natura 2000 suprapuse arealului proiectului. 
 
Specia tinta careia i s-a adresat proiectul este ursul brun (Ursus arctos). Localizat in zona centrala 
si de curbura a Carpatilor Orientali, arealul proiectului se suprapune habitatelor in care este 
intalnitea cea mai mare densitate de ursi bruni/hectar din Europa (4,3 urşi /1.0 km2), fiind estimata 
de către vânători o populatie de 1500-2000 exemplare repartizata pe raza judetelor Vrancea, 
Covasna si Harghita. Acesta densitate ridicata creaza numeroase conflicte care pot duce la 
inrautatirea imaginii acestei specii dar si la cresterea numarului de exemplare care sunt recoltate 
anual in baza derogarilor acordate de autoritatea nationala responsabila de managementul ursului 
brun. 
 
Aria de implementare a proiectului se suprapune arealului central si sud estic al Carpatilor 
Orientali, remarcabil prin prezenta habitatelor favorabile carnivorelor mari, ce cuprinde nucleul de 
concentrare maxima din Romania, a populatiei de Ursus arctos.  Suprafaţa totală a celor trei judeţe 
ce se suprapun peste arealul proiectului este de 15.196 km2. În cadrul acestei suprafeţe, cca.5.500 
km sunt acoperite de pădure şi se constituie ca şi habitat al ursului brun. În judeţele Harghita, 
Covasna şi Vrancea proiectul LIFEURSUS a vizat 15 situri de interes comunitar: ROSCI0090 
Harghita Mădăras, ROSCI0036 Cheile Vârghisului, ROSCI0248 Tinovul Mohos-Lacul Sfânta 
Ana, ROSCI0091 Herculian, ROSCI0018 Ciomad-Balvanyos, ROSCI0256 Ruginosu Zagon, 
ROSCI0130 Oituz-Ojdula, ROSCI0208 Putna Vrancea, ROSCI0097 Lacul Negru, ROSCI0182 
Pădurea Verdele, ROSCI0204 Poiana Muntioru, ROSCI0023 Cascada Misina, ROSCI0127 
Muntioru Ursoaia, ROSCI0228 Şindriliţa,  ROSCI0018 Căldările Zăbalei.   
  
Prin implementarea acestui proiect, s-au aplicat un set de actiuni  demonstrative si de cea mai buna 
practica in domeniul conservarii specie tinta. Aplicarea la nivelul celui mai reprezentativ nucleu de 
urs brun din Romanaia a activitatilor propuse in cadrul proiectului a dus la reducerea amenintarilor 
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identificate pentru acest areal si contribuie la asigurarea statutului de conservare al speciei la nivel 
national. Prin actiunile de conservare concrete precum elaborarea unui ghid metodologic pentru 
evaluarea abundentei indivizilor speciei, reducerea pagubelor salvarea ursilor braconati, relocarea 
ursilor habituati, reabilitarea puilor de urs orfani, protectia barloagelor si prin reducerea cazurilor 
de ucidere legala a ursilor ca urmare a activitatii Echipei de Evaluare ,a Riscurilor (RAT), s-a adus 
o importanta contributie la reducerea numerica a populatiei si la extinderea arealului ursului brun 
in Romania. 
 

Activități implementate în cadrul proiectului 

 
Estimarea cât mai corectă a populaţiilor de urs brun 
Una dintre activitățile importante din cadrul proiectului a vizat identificarea unei metode noi de 
estimare a populațiilor de urs în cadrul fondurilor cinegetice sau a ariilor naturale protejate. Astfel, 
în zone pilot au fost implementate, cu rol demonstrativ, 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 însumat 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 distribuirea către factorii interesați a ”Ghidului pentru estimarea 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 ursului brun. Metodele finale prezentate în Ghid sunt 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).  
Rezultatele acțiunii și proiectul de ghid au fost prezentate iniţial membrilor Grupului Național de 
Lucru pentru Conservarea Carnivorelor Mari și a altor factori interesați, în scopul de a asigura un 
consens cu privire la implementarea metodelor și de a obține suportul pentru aprobarea ghidului. A 
fost organizată ulterior şi o întâlnire la care au fost invitați reprezentanți ai tuturor factorilor 
interesați, alții decât cei din grupul de lucru. Unele dintre propunerile participanților au fost luate 
în considerare în scopul îmbunătățirii documentului final înainte de a-l trimite Ministerului 
Mediului și Schimbărilor Climatice pentru aprobare. Metodologiile propuse în cadrul ghidului au 
fost prezentate la cea de a 22-a Conferința Internațională 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 Praga (Republica Cehă). Documentul a fost aprobat 
de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. 
 
Modalităţi de prevenire a fragmentării şi degradării habitatului 
Activitatea de analiză a gradului de degradare și fragmentare a habitatului ursului brun a vizat  
zone cheie din arealul proiectului în care au fost identificate principalele amenințări. Activitatea de 
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cartare realizată utilizând unelte GIS a fost completată de activități de colectare a datelor din teren, 
respectiv validarea modelelor spațiale obținute. Astfel, pentru început au fost adunate şi prelucrate 
digital toate seturile de date brute (caracteristicile terenurilor, topografie, altitudinea, distanţă faţă 
de localităţi, drumuri, căi ferate, punctele 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. Aceste date au fost centralizate în baza de date 
GIS realizată în cadrul unei alte acţiuni a proiectului.  
Pe baza acestor date a fost efectuată analiza GIS propriu zisă a gradului de degradare şi 
fragmentare a habitatelor prin parcurgerea paşilor procedurali: rasterizarea celor 7 straturi de bază, 
parametrizarea factorilor de calitate a habitatelor, realizarea modelelor generale ale calităţii 
habitatului (Habitate Suitabiliy Model, HSM) prin prelucrarea matematică a straturilor de bază în 
funcţie de parametrizarea factorilor. Ţinând cont de diferenţele sezoniere de utilizare a habitatelor 
de către urs au fost generate 4 modele diferite pentru cele 4 sezoane: somnul de iarnă (15 
noiembrie – 31 martie), perioada de hypophagie – hrănire scăzută şi de reproducere (1 aprilie - 15 
iunie), perioada fructelor de pădure (15 iunie-31 august), respectiv perioada de hyperphagie - 
hrănire intensivă (1 septembrie -15 noiembrie). Această abordare a fost necesară pentru a evidenţia 
într-un mod ştiinţific concentrările urşilor în diferite zone din diferite perioade ale anului. Dintre 
cele patru modele obţinute s-a putut obţine şi un model general al calităţii habitatului care a servit 
în continuare ca bază de calcul pentru studiul gradului de degradare şi fragmentare a habitatului 
ursului brun.  
Următorul pas a constat în definirea zonelor centrale astfel încât acestea să cuprindă siturile Natura 
2000 incluse în proiect, 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 feroviare, procedeu 
prin care au fost evidenţiate potenţialele 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 
generarea 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 deplasarea animalelor prin punctele critice identificate, generându-se o 
hartă complexă reprezentând efectul cumulativ al barierelor ecologice. În urma efectuării 
analizelor de fragmentare a habitatelor prin studii matematice bazate pe metode GIS s-a constatat o 
creştere însemnată a gradului de fragmentare. 
Informațiile obținute au fost puse la dispoziția autorităților responsabile în vederea optimizării 
procesului 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 prevenirea 
degradării şi fragmentării  habitatului ursului brun şi asigurarea conectivităţii siturilor Natura 
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2000 în România”, care a fost, de asemenea, distribuit acelor instituții care prin activitatea lor pot 
asigura menținerea sau îmbunătățirea calității habitatului ursului brun. 
 
Sisteme eficiente de protecţie împotriva atacurilor animalelor sălbatice 
Un număr mare de atacuri ale urşilor au şanse mari de succes din cauza sistemelor rudimentare de 
protecţie a fermelor, culturilor sau gospodăriilor rurale. În acest fel apar multe pierderi de animale 
domestice, stupi, fructe sau cereale, uneori existând chiar riscul de pierderi de vieţi omeneşti. În 
urma acestor situaţii apare o psihoză în mintea localnicilor care are ca efect o reacţie violentă 
împotriva prădătorilor cu care aceştia intră în contact. Prezentarea în rândul localnicilor a 
avantajelor implementării unor metode şi sisteme eficiente de protecţie a proprietăţilor sau de 
îndepărtare a urşilor poate preveni aceste activităţi ilegale şi totodată poate reduce mortalitatea în 
rândul acestei specii. Dovedirea beneficiilor aduse de aceste sisteme pentru oameni şi animale a 
condus la o rată mai scăzută a braconajului şi la reducerea adversităţii în ceea ce priveşte urşii. 
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 ce au trebuit aplicate pentru a asigura conservarea pe termen lung a 
populației de urs. Din această perspectivă încurajarea implementării 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 secund activitatea a vizat reducerea nivelului pagubelor în zona proiectului. Astfel, au fost 
montate un număr de 124 de sisteme de protecție în întreg arealul proiectului. Deoarece 
promovarea sistemelor a fost obiectivul 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 gardurilor. 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 
demonstrativ 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 tipuri de metode de prevenție a pagubelor, a fost 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.  
Pe total sistemele montate s-au dovedit a fi funcționale, nemaifiind înregistrate pagube în interiorul 
obiectivului protejat. În cazul protecției animalelor domestice, prezența sistemelor mixte susținută 
de prezența unor câini eficienți de pază s-a dovedit a fi soluția optimă. Considerând că cele 124 de 
sisteme au contribuit la reducerea incidentelor, putem afirma că implementarea lor a redus numărul 
incidentelor cu 21% în întreg arealul proiectului, raportat la 474 incidente înregistrate în perioada 
2010-2013. Cu toate acestea, valoarea reală a sistemelor implementate este caracterul demonstrativ 
și faptul că beneficiarii sistemelor au reprezentat un model pentru fermierii din zonă. De asemenea, 
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implicarea echipei proiectului în reducerea pagubelor a avut un impact social, echipa fiind 
informată continuu asupra problemelor apărute.  
În urma acţiunii de inventariere a fost realizată o cartare a zonelor cu nivel ridicat al valorilor 
pagubelor, hartă ce a fost folosită pentru implementarea demonstrativă a măsurilor de protecţie. În 
baza analizei pagubelor şi a experienței dobândite în proiectele anterioare a fost realizată 
”Metodologia pentru implementarea sistemelor de protecţie a culturilor agricole, şeptelului şi 
stupinelor în vederea reducerii pagubelor produse de urşi”. Metodologia a fost concepută pentru a 
informa fermierii asupra modalităților prin care pagubele pot fi reduse. 
În paralel cu activitatea de inventariere a pagubelor, a fost realizat un studiu sociologic pentru a 
afla care este atitudinea în prezent a localnicilor din zona proiectului faţă de prezenţa ursului brun 
şi care este opinia lor privind coexistenţa cu această specie. Un rezultat pozitiv faţă de opinia 
localnicilor privind responsabilitatea apariţiei pagubelor, doar 1% din respondenți au identificat 
ursul ca fiind principalul responsabil de apariţia pagubelor. Mesajul este unul pozitiv pentru 
perspectiva asigurării în timp a coexistenţei om – urs în zona proiectului. 
 
Echipele de analiză şi intervenţie  
Pe întregul areal în care s-a derulat proiectul, habitatele 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 fondurilor de vânătoare a dus la apariţia unor conflicte majore. Nivelul pagubelor 
produse de urs, la nivelul întregului areal al proiectului a fost considerat cel mai ridicat din 
România, acest fapt fiind datorat prezenţei celei mai mari concentrări de urşi la nivelul Carpaților. 
În general, pagubele au fost produse livezilor, culturilor agricole, crescătorilor de animale şi 
apicultorilor din zonele învecinate habitatelor populate de urs. Astfel, pentru asigurarea 
coexistenţei 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 managementul ursului, pentru luarea unor 
decizii corecte în situaţii conflictuale apărute în vecinătatea 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 contextului, din cauza pagubelor provocate de urși. În 75% din situații nu au fost 
necesare intervenții speciale, pagubele apărând accidental. Pe baza experienței dobândite în aceste 
52 de situații, a fost realizată ”Metodologia pentru evaluarea riscurilor ridicate de prezenţa urșilor 
în zonele locuite” prin care se recomandă procedura de lucru şi criteriile pe baza cărora se poate 
face evaluarea riscurilor. Astfel, a fost facilitat accesul la metodologie al tuturor factorilor 
implicați, punându-se accent pe explicațiile privind analiza elementelor necesare identificării 
riscurilor, respectiv propunerea unei soluții optime. Metodologia a fost dezbătută cu factorii 
interesați și a fost retransmisă autorității centrale responsabile pentru aprobare. O dată aprobată, a 
fost transmisă împreună cu ghidul pentru estimarea populației de urs brun, managerilor de faună 
sălbatică și diferitelor instituții publice cu responsabilități în acest domeniu. 
Una dintre cele mai puternice amenințări care poate produce un declin al viabilității populației de 
urs din Romania a constituit-o în continuare braconajul, precum şi uciderea urșilor problemă în 
lipsa unor alternative sau a resurselor materiale şi umane necesare aplicării unor metode alternative 
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(de exemplu translocarea). În prezent, legislația în vigoare prevede posibilitatea uciderii sau 
relocării exemplarelor de urşi problemă pe baza unei derogări de la statutul de specie strict 
protejată, emise de autoritatea națională responsabilă de managementul ursului brun. În lipsa 
posibilității de capturare, tranchilizare şi relocare a urșilor problemă, aceștia sunt cel mai frecvent 
uciși, afectându-se in acest fel structura populației. 
Extinderea razei de acțiune şi a specificului Unităţii de Intervenţie pentru salvarea animalelor 
sălbatice (Animal Rescue Mobile Unit -ARMU), presupune asigurarea unor intervenții specializate 
la nivelul întregului areal al proiectului pe baza solicitărilor 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 
capturarea 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 
perioadă 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 exemplare de urs. În aceeași perioadă ARMU și Asociația 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. 
 
Protejarea zonelor cu bârloguri 
În cadrul activităţilor concrete de conservare a fost implementată o amplă acţiune de identificare a 
bârlogurilor de urs, în vederea analizării comportamentului ursului în perioada somnului de iarnă şi 
de stabilirea unor măsuri de protecţie în perioada de iarnă şi de creştere a puilor, pentru a asigura 
îndeplinirea obiectivelor stabilite în Directiva Habitate. Ca o consecinţă a activităţii de identificare 
a bârlogurilor, acestea au fost cartate iar procedurile de autorizare a activităților în zonele cu 
bârloguri vor viza şi  includerea de măsuri specifice de protecţie a acestora.  
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 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 
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datelor de monitorizare au fost realizate o serie de rapoarte anuale privind somnul de iarnă al 
ursului brun.  
Prelucrarea datelor acumulate relevă aspecte deosebit de interesante. Inregistratoarele au fost 
instalate în tipuri diferite de bârloguri, atât în cavităţi săpate în pământ, în spaţii dintre blocuri de 
rocă sau în scorburi de arbori. Una dintre cele mai evidente caracteristici ale climatului din 
interiorul bârlogurilor, pe fondul caracteristicilor generale diferite ale fiecăruia, este palierul relativ 
îngust al temperaturilor minime şi maxime în tot intervalul de monitorizare.  De asemenea, s-a 
constatat trăsătura general valabilă, anume valoarea ridicată (peste 65%) a umidităţii relative a 
arerului din interiorul bârlogului, cu oscilaţii frecvente până la valoarea maximă. În bârlogurile 
neocupate în sezonul respectiv, acolo unde au fost instalate echipamente de monitorizare, s-au 
constatat valori ale temperaturii mai mari în interiorul acestuia decât  în exterior, ceea ce relevă o 
bună şi constantă izolare, reprezentând un element determinant pentru urs în alegerea locaţiei. De 
asemenea, amplitudinile termice indică o variaţie foarte mare a valorilor la exteriorul bârlogurilor 
în comparaţie cu caracterul liniar al celor din interior. Având în vedere observaţiile asupra 
ecartului termic din interiorul bârlogurilor, cele mai mari diferenţe şi cea mai mare frecvenţă a 
modificărilor au fost constatate în cazul bârlogurilor din scorburile arborilor. Acest aspect corelat 
cu parametri climatici măsuraţi în spaţiul exterior bârlogului, precum şi cu imaginile înregistrate în 
exteriorul bârlogului, care atestă prezenţa exemplarelor de urs în trei momente diferite, poate 
conduce spre concluzia că acest tip de bârlog este utilizat ca adăpost pentru perioade scurte, fără a 
fi ocupat de femele cu pui. Concluzia obligă la precizarea că observaţiile se corelează cu condiţiile 
unei ierni caracterizate, în general, de perioade cu diferenţe tranşante ale stării vremii, de la 
temperaturi de –20ºC, la 15ºC în doar 5  zile, iarna fiind precedată de o toamnă cu fructificaţie 
abundentă în cazul fagului şi stejarului. Acesată ultimă precizare a reprezentat un element 
important în analiza comparativă a cumulului de factori care determină momentul intrării 
exemplarelor de urs în somnul de iarnă. 
 
Asigurarea informării și transparența proiectului 
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 accesat 
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 
proiectului 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. 
 
Campania de conştientizare 
Promovarea obiectivelor şi rezultatelor proiectului a fost o condiţie esenţială pentru succesul 
proiectului. Grupurile țintă vizate de această activitate au fost constituite în primul rând din 
administratorii fondurilor cinegetice, ai ariilor protejate desemnate pentru protecția carnivorelor 
mari, instituțiile publice locale şi naționale cu responsabilităţi în domeniul conservării ursului brun 
şi al habitatelor acestuia, stakeholderi, mass media locală şi națională, instituții  europene implicate 
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în conservarea naturii. Pentru promovarea proiectului LIFE+ Nature în județele Vrancea, Covasna 
si Harghita, au fost 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, interviuri radio si TV. De asemenea, secretariatul proiectului a oferit mass-mediei locale 
şi naționale comunicate de presă având ca mesaj central promovarea scopului şi obiectivelor 
proiectului. Având în vedere faptul că promovarea proiectului reprezintă o condiție esențială 
pentru asigurarea succesului activităților din proiect, 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, intitulată “Cele mai bune practici şi acțiuni 
demonstrative pentru conservarea populației de Ursus arctos din sud/estul Carpaților Meridionali”. 
Pagina poate fi accesată din domeniul  www.carnivoremari.ro care mai conține informații 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 voluntariatului, precum şi un blog. 
In cadrul promovării acţiunilor de conservare a ursului brun şi a metodelor de reducere a 
conflictelor, 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 asemenea, produs toolkitul pentru conservarea 
speciei (pliante, suporturi de curs, DVD). Rezultatele au fost vizibile la nivelul cunoștințelor 
acumulate si acoperirii unei palete largi de domenii de interes, principalii beneficiari fiind 
comunitățile locale de pe raza de implementare a proiectului, în special a celor aflate în areale 
suprapuse sau  învecinate siturilor de interes pentru conservarea speciei Ursus arctos. 
Implementarea activităților de promovare a celor mai bune practici şi acțiuni pentru protejarea 
bârlogurilor 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 în 
perioada hibernării sau a alăptatului. Prin urmare, creșterea nivelului de informare şi educare în 
rândul turiștilor, silvicultorilor şi managerilor fondurilor cinegetice a reprezentat o prioritate a 
campaniei de conștientizare din cadrul proiectului LIFEURSUS, 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. Siturile Natura 2000 din arealul proiectului au avut ca scop 
principal protejarea carnivorelor mari care au devenit specii stindard pentru conservare. 
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, am avut în vedere faptul că, în habitatele populate 
de ursi si în siturile Natura 2000 de pe arealul proiectului predomină activitățile economice de tip 
micro fermă caracterizate de producerea de către localnici a unor produse agricole sau industriale 
manufacturate de membrii familiilor, acestea fiind comercializate, în general, la nivel local pe 
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marginea drumurilor naționale, în piețele locale sau în târgurile organizate cu ocazia sărbătorilor 
religioase sau tradiționale. Cea mai mare parte a produselor alimentare sunt considerate ecologice 
avându-se în vedere compoziția acestora, iar cele industriale sunt manufacturate fără a se utiliza 
coloranți sintetici sau piese metalice. Promovarea acestor produse locale cu ajutorul etichetelor tip 
„bear friendly” create special în cadrul proiectului care să ateste adoptarea unor metode pașnice de 
conviețuire alături de urşi, au avut scopul de a genera o creștere a interesului atât al cumpărătorilor 
cât şi al celor care dețin minimarketuri pentru a cumpăra aceste produse, 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 proiectului. Certificarea faptului că aceste 
produse provin dintr-un sit Natura 2000 unde producătorul utilizează doar tehnici de producere şi 
manufacturare prietenoase cu speciile şi habitatele naturale, cresc în mod direct interesul 
cumpărătorilor, o data cu acordarea etichetei „produs intr-un sit Natura 2000”,  îmbunătăţindu-se 
în acelaşi timp si imaginea ariilor protejate în rândul localnicilor.  
 

Activități implementate în procesul de monitorizare 

 
Activitatea de monitorizare a implementării și rezultatelor proiectului s-a realizat pe mai multe 
componente ce au vizat modul de planificare a activităților, buna desfășurarea a activitățiilor, 
realizarea rapoartelor anuale și finale, verificarea și validarea produselor proiectului și urmărirea 
modului de realizare a indicatorilor propuși în cadrul activității. Responsabilitatea monitorizării a 
revenit Asociației pentru Conservarea Diversițății Biologice ce avut obligația de a raporta 
mangerului de proiect orice problemă sau amenințare ce ar fi putut afecta atingerea obiectivelor 
asumate.  
Prima componentă bazată pe raportarea internă, a vizat ritmul de predare de către fiecare 
partener a planificăriilor, rapoartelor și livrabilelor în raport cu termenele și momentele cheie ale 
proiectului. Monitorizarea realizată de către asistentul de proiect sub coordonarea managerului de 
proiect a avut rolul de a identifica problemele apărute și de a urgenta soluționarea acestora in 
vederea rămânerii activitățiilor în calendarul proiectului. Pentru fiecare planificare a activitățiilor, 
raport sau livrabilă, partenerii au anunțat în prima etapă demararea activitățiilor și ulterior au 
raportat cel puțin odata evoluția activitățiilor. Fiecare activitate a beneficiat de un raport realizat 
anual, anterior rapoartelor oficiale ale proiectului. Atelierele grupului de lucru al proiectului, 
organizate în fiecare început de an sau de fiecare dată când a fost necesar, au avut rolul de asigura 
dezbaterea rezultatelor și problemelor. Un alt scop al atelierelor de lucru a fost acela de a evalua 
gradul de realizare a obiectivelor respectiv suucesul proiectului. Un rol important în acest proces a 
fost jucat de vizitele de monitorizare realizate de către monitorii proiectului ce au asigurat 
obiectivitatea necesară membrilor grupului de lucru.  
Planificarea activitățiilor, îndeosebi a celor din categoria acțiunilor concrete de conservare, a 
reprezentat elementul cheie în asigurarea succesului. Implicarea celor șase membrii ai  Consiliului 
Științific,  în validarea planificăriilor chiar de la începutul implementării activitățiilor a constituit 
un factor ce a consolidat încrederea membrilor echipei. Colaborarea între membrii echipei 
proiectului și Consiliul Științific pentru realizarea și validarea metodelor și protocoalelor de lucru 
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propuse în cadrul acțiunilor C1, C2, C4 și C7 a constituit un mare avantaj în desfășurarea 
ulterioară a activității. Membrii Consilliului, în funcție de specializarea lor, au fost consultați 
permanent, produsele cu caracter tehnic, protocoalele interne de lucru, metodologiile și ghidurile 
finale fiind transmise acestora pentru corectură și validare. Această activitate s-a suprapus cu o altă 
componentă a monitorizării reprezentată de verificarea modului în care rezultatele proiectului se 
armonizează cu planurile privind conservarea speciei. Membrii Consiliului Științific, ce au 
activat voluntari în cadrul proiectului, s-au întâlnit în formație completă cu echipa proiectului în 
localitatea Focșani, la sediul beneficiarului în data de 15 Mai 2013 cu scopul de a discuta ultimele 
detalii privind ghidurile și metodologiile realizate. 
 
A doua componentă constând în raportarea externă, a fost implementată conform planificării 
inițiale. În cadrul acestei componente au fost transmise către Unitatea ENV.E-3 LIFE Nature 
următoarele rapoarte însoțite de anexe constând în planificări, rapoarte, livrabile și alte produse: 
 
 Raport de debut ( Inception report)– septembrie 2010  
 Raport de progres (Mid-term report) – septembrie 2011 
 Raport de progres (Progres report) – decembrie 2012 

 
Datorită termenelor stabilite pentru raportare un alt raport nu a fost considerat necesar, ultimele 12 
luni din proiect urmând a fi acoperite de raportul final. 
 
Pentru monitorizarea succesului proiectului, au fost stabiliți în cererea de finanțare un set de 12 
indicatori de succe calitativi, aferenți scopului și obiectivelor propuse pentru proiect: 
 

 Mentinerea statutului de conservare al populatiei de ursi din arealul proiectului 
 Mentinerea  statutului de conservarea a speciei tinta in siturile Natura 2000 din 
arealul proiectului 
 Functionarea Animal Rescue Mobile Unit (ARMU)  
 Funcționarea Centrului pentru Reabilitarea și Monitorizarea Carnivorelor Mari  
 Diminuarea cazurilor in care este necesara impuscarea ursilor problema in urma 
interventiei echipei RAT; 
 Asumarea de catre managerii fondurilor cinegetice a metodelor de evaluare aplicate 
demonstrativ 
 Diminuarea mortalitatii ursilor datorita braconajului si a habituarii ; 
 Diminuarea cazurilor de mortalitate juvenila in randul puilor de urs; 
 Reducerea nivelului pagubelor prin implementarea unor sisteme demonstrative de 
protectie  
 Imbunatatirea atitudinii fata de protectia ursilor a localnicilor, autoritatilor locale si 
a turistilor  
 Imbunatatirea atitudinii fata de siturile Natura 2000 a localnicilor, autoritatilor 
locale si a turistilor  
 Valorizarea produselor bears friendly si a celor produse in siturile Natura 2000  
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Pentru fiecare indicator de rezultat din cei 12 propuși au fost stabilite  mijloacele de prezentare și 
verificare constând în rapoarte și livrabile. 

Indicatori de monitorizare 

 
Pentru monitorizarea proiectului s-au folosit  indicatori de succes, nivelul de realizare a acestora 
urmând să fie urmarit şi raportat de către fiecare instituţie responsabilă cu acţiunea respectivă, în 
conformitate cu metodologiile specifice. 
 
I.1 Mentinerea statutului de conservare al populatiei de ursi din arealul proiectului 
 
Un statut de conservare favorabil al unei specii presupune şi existenţa unor habitate suficient de 
bine conservate care să poată asigura un echilibru ecosistemic favorabil menţinerii unor populaţii 
minime viabil. Existenţa unui număr mare de urşi în arealul proiectului necesită şi menţinerea unor 
suprafeţe mari de habitate favorabile acestei specii. 
 
Starea de conservare favorabilă (FCS) este definita la articolul 1 din Directiva Habitate  ca fiind 
atinsă în momentul în care sunt îndeplinite simultan următoarele criterii : 

1. datele relative la dinamica populaţiei speciei în cauză arată că această specie continuă şi 
este posibil să continue, pe termen lung, să fie o componentă viabilă a habitatului său 
natural 

2. aria de repartiţie naturală a speciei nu se reduce şi nu riscă să se reducă într-un viitor 
previzibil 

3. există şi probabil va exista un habitat destul de întins pentru ca populaţiile sale să se 
menţină pe termen lung. 

 
Componenta privind dinamica populației, respectiv a populației a fost realizată prin intermediul 
acțiunii de realizarea a Ghidului privind estimarea populației de urs brun. În cadrul acestei acțiuni 
pentru zonele pilot luate în considerare au fost stabilite abundențe ale populației de urs. Rezultatele 
obținute indică prezența unei populații de urs suficient de mare pentru o conservare pe termen 
mediu a ursului brun. Abundențele obținute indică medii de 10-11 exemplare de urs pe 100 km2, 
cu minime ce in unele zone și perioade ajung la 3-5 indivizi și maxime de până la 25 de indivizi pe 
100 km2. Abundențele obținute sunt sub populația declarate de către gestionarii fondurilor 
cinegetice, declarațiile acestora fiind mai apropiate de valorii la maxime înregistrate, deși și 
acestea se află sub valoriile declarate. Factorul populațional nu este însă nefavorabil, chiar dacă 
populația estimată este mai mică decât declarațiile gestionarilor fondurilor cinegetice, deoarece 
prezența anuală a femelelor cu pui de an (fătați în anul monitorizării) variind între 1-3 pe fiecare 
zonă pilot indică stabilitate în zonele monitorizate. Informațiile privind estimăriile realizate în 
zonele pilot au fost incluse în Raportul final privind implementarea Acțiunii C1. 
 
Presiunea umană exercitată asupra habitatelor populate de urs se accelerează odată cu creşterea 
necesităţilor de  dezvoltare a comunităţilor umane. Astfel se înregistrează în ultimii ani o degradare 
a ecosistemelor forestiere datorită exploatărilor forestiere, o reducere a suprafeţelor de păşuni şi 
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fâneţe datorate creşterii suprafeţei construite (case de vacanţă, pensiuni etc.). Însă cea mai mare 
amenințare pare a fi generată de deranjul permanent în habitatul natural al ursului. 
Fragmentarea habitatelor ursului brun este generată în primul rând de extinderea şi/sau reabiliterea 
infrastructurii rutiere, deschiderea unor noi căi de acces către suprafeţe forestiere, crearea unor 
lacuri de baraj, extinderea liniară a localităţilor sau unirea unor teritorii ocupate de aşezări umane.  
În cadrul acțiunii C7, în urma efectuării analizelor de fragmentare a habitatelor prin studii 
matematice bazate pe metode GIS s-a constatat o creştere însemnată a gradului de fragmentare. 
Numărul fragmentelor de habitat a crescut de la 5919 la 6893, în timp ce mărimea medie a acestora 
a scăzut la 86% faţă de situaţia de referinţă din 2006. Lungimea totală a perimetrelor fragmentelor  
de asemenea a crescut de la 74,40 mii km la 81,03 mii km, fapt care va cauza intensificarea 
efectului de margine.   Activităţile desfăşurate în cadrul acţiunii de analiza a gradului de degradare 
şi fragmentare a habitatelor ursului brun  precum şi rezultatele acestora au fost redactate sub forma 
unui Raport tehnic privind analiza nivelului de degradare şi fragmentare a habitatului 
ursului brun. 
 
Pe perioada implementării proiectului nu au fost înregistrate, variaţii semnificative, în dinamica 
spațială a speciei Ursus arctos, în aria de implementare a proiectului. Prezenţa speciei a fost 
semnalată permanent în toate activităţiile de teren realizate în cadrul proiectului, chiar daca aceste 
activităţi nu au vizat direct analiza dinamicii populaţionale. Din analiza pagubelor înregistrate şi 
analizate în cadrul proiectului în activitatea A4, folosite ca indicatori ai prezenţei ursului, am 
constatat că arealul speciei este suficient de mare în zona de implementare a proiectului,  ocupând 
zonele colinare, de deal şi de munte. Prezența urșilor în zone din afara arealului considerat 
favorabil a fost înregistrată și analizată în cadrul Raportului final privind pagubele produse de 
urs și implementarea sistemelor de protecție a culturilor, șeptelului și gospodăriilor. 
 
Informațiile colectate indică  o stare de conservare favorabilă, însă caracterizată de presiuni și 
amenințări crescânde îndeosebi asupra habitatului. Implementarea recomandărilor propuse 
pentru reducerea pagubelor, reducerea fragmentării și degradării habitatelor, pruse activitățiilor 
implementate timp de 4 ani în cadrul proiectului ar asigura cel puțin reducerea presiunilor și 
amenințărilor. 
 
I.2 Mentinerea  statutului de conservarea a speciei tinta in siturile Natura 2000 din arealul 
proiectului 
 
Activităţiile principale ce vizează menţinerea statutului de conservare a speciei Ursus arctos în 
siturile Natura 2000, desfăşurate, au vizat cartarea favorabilității și a degradării habitatelor, 
identificarea bârloagelor sau a zonelor de bârloage in interiorul sau vecinătatea siturilor, aplicarea 
demonstrativă a mijloacelor de protecţie îndeosebi în vecinătatea siturilor, aplicarea demonstrativă 
a metodelor de estimare a populației. Prezenţa ursului în interiorul siturilor Natura 2000 este certă 
atât în cazul siturilor mari (PutnaVrancea, Oituz Ojdula), cât şi în cazul siturilor cu suprafeţe 
reduse (Turbăria Ruginosu, Lacul Sf. Ana etc.). Membrii grupului de lucru din cadrul proiectului 
au asigurat pe parcursul proiectului, contacte permanente cu administratorii siturilor, în vederea 
asigurării celor mai bune măsuri pentru menţinerea statutului de conservare. 
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O primă acțiune destinată menținerii statutului de conservare în siturile Natura 2000 a fost 
reprezentată de analiza conectivității între siturile de importanță comunitară. În cursul lunii mai 
2013 au fost contactaţi prin scrisoare oficială toţi administratorii/ custozii celor 15 situri Natura 
2000 implicate în proiect şi au fost puse la dispoziţia lor rezultatele analizelor efectuate. S-a propus 
o zonare internă a siturilor de importanţă comunitară declarate pentru conservarea ursului brun pe 
baza zonelor de maximă favorabilitate pentru iernat, reproducere şi hrănire, precum şi coridoarele 
de deplasare a urşilor. Planurile de management a siturilor aflate în curs de elaborare vor benefica 
de informațiile oferite,  contribuind astfel în mod semnificativ la menţinerea sau îmbunătăţirea 
stării de conservare a acestei specii.    
 
Procesul de modelare a favorabilității habitatelor a cuprins și realizarea unui model al 
favorabilității in perioada de iarnă, bazat pe locațiile bârloagelor și a zonelor de iernat 
identificate în cadrul activității C4. Rezultatul obținut a fost interpretat și cartat pentru fiecare sit 
Natura 2000 în parte. Finalitatea procesului a constat în transmiterea către custozii și 
administratorilor Siturilor Natura 2000 a unor harti si adrese scrise prin care au fost informati cu 
privire la zonele importante pentru iernarea si cresterea puilor de urs. Informațiile au fost de 
asemenea transmise Agențiilor pentru Protecția Mediului pentru a facilita procesul de 
avizare/autorizare a activitățiilor in cadrul siturilor Natura 2000.  
 
Administratorii siturilor Natura 2000 nu au semnalat o reducere semnificativă a efectivelor de urs 
în cadrul siturilor pe care le manageriază, deoarece procesul de administrare este la faza de debut, 
fiind necesare studii pe termen mediu și lung. În procesul de realizare a planurilor de management 
au fost realizate sau demarate evaluări a stării de conservare a speciei. Pentru siturile Putna 
Vrancea, Ciomad Balvanyos, Herculian, Padurea Verdele, Cascada Misina, Lacul Negru, 
Sindrilita, Muntioru-Ursoaia, Poiana Muntiorul, Caldarile Zabalei starea de conservare este 
favorabilă. Pentru sitrile Mădăras, Oituz-Ojdula procesul de evaluare este în derulare însă 
informațiile colectate în cadrul proiectului LIFEURSUS, puse la dispoziție echipei ce realizează 
studiul indică de asemenea o stare favorabilă de conservare. 
 
Informațiile colectate indică  o stare de conservare favorabilă, însă amenițată de presiuni și 
amenințări crescânde îndeosebi asupra habitatului. 
 
I.3 Functionarea Animal Rescue Mobile Unit (ARMU)  
 
Funcţionarea unui Centru de Monitorizare şi Reabilitare a Carnivorelor Mari şi a unei Unităţi 
Mobile pentru Salvarea Animalelor Sălbatice, care să dispună de posibilitatea logistică şi resursa 
umana de a acoperi întreaga regiune centrala si de sud est a României, reprezintă un aspect 
deosebit de important în acţiunile de protecţie directă a faunei sălbatice. Din experienţa acumulată 
s-a constatat o frecvenţă mare a cazurilor de ursi imobilizaţi în capcane improvizate. Fiecare 
intervenţie, oricate complicaţii a presupus, a insemnat salvarea unui urs şi reintroducerea lui în 
mediul natural, aceasta traducându-se în câştig direct pentru specie şi pentru natură în general. 
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Fiecare acţiune în teren înseamnă şi un prilej de transmitere a mesajului privind importanţa 
convieţuirii alături de ursi. De asemenea fiecare acţiune are o latură dramatică şi tensionată care 
este de multe ori receptată de localnici sau de asistenţii de la faţa locului, neimplicaţi direct. 
Aceeaşi latură de tensiune dramatică este preluată şi retransmisă prin mijloacele media şi produce 
efecte la nivelul percepţiei populaţiei. Această categorie de efecte, se poate spune, s-a probat prin 
faptul că în zonele în care au fost acţiuni de salvare, după un prim caz, Unitatea de Salvare a fost 
anunţată de altul dar niciodată nu s-a repetat locaţia, insemnand că marea parte a populaţiei din 
zonă a inţeles rolul Unităţii de Salvare şi al Centrului.  
Deasemeni unghiul de percepţie a localnicilor asupra ursilor s-a schimbat şi prin faptul ca că 
populaţia a recepţionat că o entitate specializată (respectiv Unitatea Mobila şi Centrul) care 
funcţionează în cadrul proiectului LIFEURSUS, este implicata in managementul populatiei de urs 
brun si poate sprijinii oricand autoritatile locale si gestionarii fondurilor de management cinegetic 
in cazurile urgente. 
 
In perioada de implementare a proiectului echipa ARMU a actionat in  interventii, pentru:  

- eliberarea din capcane improvizate instalate de braconieri a 20 exemplare din specia Ursus 
arctos; 

- capturarea a  8  exemplare din specia Ursus arctos habituate si relocarea lor in areale cu 
habitate favorabile; 

- preluarea  a 33 exemplare de pui orfani din specia Ursus arctos in vederea introducerii in 
programe de reabilitare; 

- preluarea acordarea ingrijirilor medicale si eliberarea in mediul natural a 2 exemplare din 
specia Ursus arctos accidentate; 

- acordarea de ingrijiri si preluarea in vederea introducerii in program de reabilitare a in 
mediul natural a unui exemplar dintr-un accident feroviar; 

- in 12 dintre interventii (majoritatea cazuri de accidente rutiere sau feroviare) echipa ARMU 
nu a reusit decat sa constate decesul exemplarelor din specia Ursus arctos.  

- tranchilizarea, masurarea biometrica, atasarea colarului GPS, transportul, relocarea si 
eliberarea in mediul natural unui exemplar din specia Ursus arctos  dupa programul de 
reabilitare;  

Toate informațiile privind cazurile in care echipa ARMU a intervenit sunt prezentate in 
Rapoartele anuale de activitate ala ARMU-CMRCM. 
 
Intervențiile ARMU au contribuit la salvarea unui număr de 65 de exemplare de urs, exemplare 
ce reprezintă cca. 4% din populația de urs estimată în arealul proiectului. Toate aceste 
exemplare, masculi, femele, pui, juvenili au fost reintegrate în mediul natural, contribuind funcție 
de potențialul lor ecologic la viabilitatea populației de urs brun din zonă. 
 
I.4 Funcționarea Centrului pentru Reabilitarea și Monitorizarea Carnivorelor Mari  
 
În legăttură directă cu Echipa ARMU, centrul pentru reabilitarea și Monitorizarea Carnivorelor 
Mari, reprezintă un element cheie în sistemul de conservare a ursului brun în sudul Carpațiilor 
Răsăriteni. 
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Centrul de Monitorizare şi Reabilitare a Carnivorelor Mari (CMRCM)  si Unitatea Mobilă pentru 
Salvarea Animalelor Sălbatice (ARMU) au luat fiinta in anul 2006, in cadrul proiectului 
LIFE05NAT/RO/000170 Intărirea sistemului de protecţie a carnivorelor mari din judeţul Vrancea.  
Odata cu debutul proiectului LIFE08 NAT/08/RO/000500 functiile ARMU si CMRCM s-au 
transferat din proiectul anterior, extinzandu-se  aria de actiune a echipei la nivelul celor trei 
judete.  Componenta practica de salvare a exemplarelor de animale salbatice are  doua elemente 
conectate, atat prin functiile complementare pe care le indeplinesc, cat si prin personalul specializat 
care le deserveste.  Prima componenta, Centrul de Monitorizare si Reabilitare a Carnivorelor Mari   
- reprezentat de edificiul din punctul Lepsa Funicular, care implica existenta spatiilor de acordare a 
ingrijirilor medicale  si de detinere temporara a animalelor si constituie baza de adapost si de lucru 
pentru echipa de teren. Cea  de-a doua componenta  este Unitatea mobila de interventie pentru 
salvarea animalelor salbatice, materializata in  autoutilitara de teren cu dotarile specifice 
interventiilor veterinare.   
 
In cadrul CMRCM s-a asigurat prezenta permanenta cel putin a unui membru al echipei ARMU, 
secondat de personal voluntar implicat in actiunile proiectului. In cadrul ARMU si al CRCM au 
activat numerosi voluntari, care au semnat un contract de voluntariat fie cu APM Vrancea fie cu 
ACDB: George Bouros, Teodora Sin, Lucian Marius Patrascu (Ro), Trufasu Veronica(Germania), 
Alexandra Sallay (Germania), Rodriguez Francisco, Lopez Virginia, Hermosilla Garzon Rocio, 
Sánchez Pardo Jesús Alberto, Manuel Menendez Puertas (Spania)  Voluntarii implicati in cadrul 
proiectului au desfasurat  stagii de minim 4 luni, acest fapt insemnand o buna  participare si o 
cunoastere profunda a specificului actiunilor in care au fost angrenati.  In cadrul tuturor actiunilor 
ARMU, in baza contractului de colaborare, asistenta medicala veterinara specializata este  asigurata 
de medicii veterinari George Vlad si Florin Vulpoiu. 
 
In cadrul Centrului de  Monitorizare şi Reabilitare a Carnivorelor Mari (CMRCM)  s-au desfasurat 
actiuni specifice de ingrijire si  tratament a exemplarelor de animale detinute in programe de 
reabilitare in vederea reintroducerii in mediul natural,  cat si actiuni si  lucrari de intretinere sau 
reparatii necesare  cladirii, tarcurilor si dotarilor. Buna functionare a Centrului si in special serviciul 
de permanenta in cadrul acestuia sunt conditionate de existenta continua a cantitatii de benzina 
necesara generatorului de electricitate, pentru urgente, a lemnelor pentru incalzire si a materialelor 
consumabile de întretinere curenta a cladirii precum si de asigurarea hranei personalului.   
 
Cazurile de intervenție ale ARMU în care animalele au necesitat intervenții deosebite au fost 
rezolvate în cadrul CRMCM: 

- preluarea și verificarea a 33 exemplare de pui orfani din specia Ursus arctos in vederea 
transferului lor către Centrul de reabilitare a puilor de urși orfani sau abandonați din Bălan, 
județul Harghita 

- preluarea acordarea ingrijirilor medicale si eliberarea in mediul natural a 2 exemplare din 
specia Ursus arctos accidentate; 

- acordarea de ingrijiri si preluarea in vederea introducerii in program de reabilitare a in 
mediul natural a unui exemplar dintr-un accident feroviar; 
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- 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 introducerii in 
programe de reabilitare; 

- tranchilizarea, masurarea biometrica, atasarea colarelor GPS si eliberarea in mediul natural 
a patru exemplare din specia Cervus elaphus aflate in cadrul programelor de reabilitare;   

Toate informațiile privind cazurile in care animalele au fost manipulate în cadrul CMRCM au fost  
prezentate in Rapoartele anuale de activitate ala ARMU-CMRCM. 
 
Toate animalele incluse în programul de reabilitare, care au îndeplinit toate criteriile pentru a fi 
reintroduse in natură (stare fiziologică bună, comportament natural, comportament defensiv etc.) 
au fost eliberate în bune condiții în mediul natural de viață. 
 
I.5  Diminuarea cazurilor in care este necesara impuscarea urșilor problema in urma 
interventiei echipei RAT 
 
Extragerea definitivă a unui exemplar de urs în condiţiile managementului speciei în Carpaţii 
României se realizază în două contexte total diferite. În prima situaţie vânătoarea se practică pe o 
perioada de cca. 6 luni cu scopul declarat de a menţine populaţia la un nivel acceptabil, caz în care 
singurul criteri de selecţie al indivizilor este unul economic. A doua situaţie este reprezentată de 
existenţa unui conflict (îndeosebi in perioada de vara - toamnă,  în afara sezonului de vânătoare), 
care în funcţie de disponibilitatea managerului de fond cinegetic se finalizează cu “recoltarea” unui 
urs. Intervenţiile RAT, au avut loc în zonele de conflict ce se încadrează în a doua situaţie 
prezentată. În majoritatea situaţiilor, au existat voci (persoane fizice sau autorități) ce au solicitat 
împuşcarea ursului.  
Obiectivele asumate au vizat reducerea conflictelor și reducerea solicitărilor de împușcare 
nefondate dar și realizarea unei metodologii destinată organizațiilor responabile de managementul 
ursului utilă evaluării riscurilor ridicate de prezența urșilor în zonele locuite. 
Metodologia a fost dezbătută cu factori interesați și a fost retransmisă autorității centrale 
responsabile pentru aprobare. Odată aprobată a fost transmisa impreună cu ghidul pentru estimarea 
populației de urs brun, managerilor de faună sălbatică și diferitelor instituții publice cu 
responsabilități in acest domeniu, fiind aplicata  ori de cate ori este nevoie in cazul aparitiei unei 
situatii conflictuale. Versiunea in format electronic este disponibilă pentru descărcare gratuită pe 
pagina web a proiectului.  
 
Începând cu luna martie 2010 până în decembrie 2013, echipa RAT din cadrul proiectului a 
analizat în zona proiectului 65 de conflicte în interiorul sau în imediata apropiere a localităților, 
19 în județul Vrancea , 19 în Covasna și 27 în județul Harghita. Din cele 65 de cazuri analizate in 
36 (55%) nu au fost necesare măsuri speciale de intervenție, fiind realizată doar o monitorizare a 
zonei. In 14 cazuri (22%) au fost implementate măsuri suplimentare de prevenție în urma cărora nu 
au mai fost inregistrate pagube. In 10 cazuri (15%) au fost propuse măsuri de relocare iar in 5 cazuri 
aceste au fost și implementate. In 5 situații (8%) a fost propusă îndepărtarea definitivă a urșilor din 
populația de urs, trei indivizi fiind împușcați după obținerea derogării de la autoritatea responsabilă. 
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Activitățiile desfășurate au însumat peste 430 de zile de activități în teren, în care membrii 
echipei RAT au evaluat pagube/conflicte, au monitorizat zonele de conflict, au implementat măsuri 
de protecție, au monitorizat urși problemă, au ajutat la capturarea și relocarea urșilor, au participat 
la monitorizarea urșilor relocați și recuperarea colarelor montate. 
 
În conformitate cu livrabilele asumate, la sfârșitul fiecărui an a fost realizat un raport de 
activitate in care au fost prezentate cazurile analizate și rezultatele obținute. Soluţiile propuse şi-
au atins scopul, îndeosebi în acele situaţii în care au fost implementate măsuri de protecţie. În 
afara cazurilor susținute de echipa RAT nu au mai fost acceptate de către autoritatea centrală 
responsabilă alte solicitări de derogare în afara sezonului de vânătoare. 
 
I.6 Asumarea de catre managerii fondurilor cinegetice a metodelor de evaluare aplicate 
demonstrativ 
 
Demararea activitățiilor de pregătire a ghidului privind metodele de estimare a populației de urs și 
declanșarea activitățiilor de consultare cu diverși factori interesați au scos în evidență problematica 
definiiri managerilor de faună sălbatică. Conceptul administrativ actual așează contractual 
responsabilitățiile pe umerii gestionarilor fondurilor cinegetice și ai administratorilor/custozilor de 
arii naturale protejate. Din această perspectivă  activitățiile implementate, finalizate cu realizarea, 
adoptarea de către Ministerul Mediului și editarea Ghidului pentru estimarea populației de urs 
brun, au fost orientate către ambele grupuri țintă.  
Adoptarea de către Ministerul Mediului și Schimbăriilor Climatice a ghidului, respectiv a 
metodelor propuse este un prim pas către îmbunătățirea sistemului de estimare a populației de urs 
atât în arii protejate cât și la nivelul fondurilor cinegetice. Deoarece impunerea de către autoritate 
nu înseamnă asumare, echipa proiectului a demarat în paralel cu finalizarea proiectului activități de 
promovare a metodelor prin intermediul diverșilor parteneri și colaboratori, obiectivul final fiind 
acela de a obține adoptarea voluntară a metodelor. Primele semnale pozitive au fost date de 
proiectele de realizare a planurilor de management pentru situri Natura 2000, finanțate prin POS 
Mediu axa 4.  
 
Până la data prezentului raport , echipele ce au implementat sau implementează proiecte în cadrul 
siturilor Putna Vrancea, Harghita Mădăraș, Soveja, Herculian, Făgăraș, Călimani Gurghiu, 
Dealurile Târnavei Mici – Biches, Semenic Cheile Carașului, Penteleu și Siriu au implementat sau 
urmează să implementeze metode sau derivate ale metodelor propuse în ghid. De asemenea 
gestionari din județele Harghita, Covasna, Vrancea, Mureș, s-au arătat interesați de 
implementarea noilor metode, fiind organizate întâlniri de lucru cu aceștia. 
 
I.7 Diminuarea mortalitatii ursilor datorita braconajului si a habituarii ; 
 
Numărul ridicat de „urşi problemă” şi habituaţi care sunt ucişi legal datorită lipsei de alternative şi 
a înţelegerii de către autorităţi a fiecărui caz în parte, crestea anterior demarării proiectului de la un 
an la altul. În România aceste cazuri de urşi problemă sunt tratate diferit de la un caz la altul, dar 
lipsa alternativelor ducea de cele mai multe ori la ucidera acestora. 
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Diminuarea mortalității urșilor datorită braconajului a fost realizată în cadrul activității C3 
constând in extinderea activității ARMU. În perioada de patru ani au fost scoși din lațuri și capcane 
de picior un număr de 20 de exemplare de urs. Considerând și preluarea puilor din pădure de către 
persoane neautorizate ca formă involuntară de braconaj,deoarece condițiile în care pui au fost 
găsiți nu au putut fi elucidate, intervențiile ARMU au contribuit la salvarea a 53 de exemplare de 
urs. 
Habituarea ca problemă ce apare in contextul căutării unor resurse de hrană se manifestă cel mai 
frecvent prin apariții și ulterior hrănire repetată in vecinătatea zonelor locuite. În acest sens 
activitatea RAT și ARMU au contribuit la relocarea a 8 exemplare de urs, din care 7 exemplare și-
au schimbat cel puțin pe perioada de monitorizare comportamentul. De asemenea ontarea de 
măsuri de protecție, repelente și aversive in 14 cazuri constatate de echipa RAT au contribuit de 
asemenea, cel puțin pe termen lung la menținerea unui număr redus de urși habituați.   
 
Toate informațiile privind cazurile au fost  prezentate in Rapoartele anuale de activitate ala 
ARMU-CMRCM și RAT. 
 
Prin acțiuni specifice au fost salvate din acte de braconaj și deținere ilegală un număr de 53 de 
exemplare de urs (cca. 3% din populația actuală) și a fost evitată prin măsuri preventive 
habituarea în 21 de cazuri. 
 
I.8 Diminuarea cazurilor de mortalitate juvenila in randul puilor de urs 
 
Un alt element semnificativ care contribuia la declinul numeric al populaţiei inainte de debutul 
proiectului era mortalitatea juvenilă (infantilă), ridicată datorată abandonului puilor de ursi de către 
femele datorită deranjării bârloagelor în timpul perioadei de fătare şi creştere a puilor. Uciderera 
accidentală sau voită a femelei cu pui, ducea de asemenea la apariţia unor cazuri de orfanizare a 
puilor. Actualul centru de reabilitare a puilor orfani, din judeţul Harghita, administrat de Asociaţia 
pentru Conservarea Valorilor Naturii (ACNV), deţine infrastuctura, echipamentele pentru 
acoperirea cazurilor în care este necesara reabilitarea unor pui de ursi orfani. Activitatea de 
reabilitarea puilor presupune existenţa unor spaţii suficient de mari pentru garantarea succesului şi 
existenţa unei infrastructuri şi logistici, care să asigure supravieţuirea a minim 10 pui de urs anual. 
Pe perioada  proiectului, 33 de pui de urși au fost transferați în Centrul de reabilitare, fiind 
ulterior eliberați. Cu toate acestea soluția oferită de centru este una cu caracter reactiv și nu 
preventiv, principala soluție pentru reducerea mortalității puilor de urs în primele săptămâni de 
viață fiind asigurarea unor măsuri minime de protecție a bârloagelorși a zonelor de iernat. 
 
Reducerea fenomenului de abandon a puilor de urs datorat actiunile umane perturbatoare prin 
impunerea de restrictii in zonele favorabile si în perioada de hibernare si de cresterere a puilor s-a 
realizat cu precadere prin urmatoarele demersuri: 

 Au fost impuse restrictii privind implementarea unor planuri, programe sau activitati prin 
corelarea  hartii localizarii barlogurilor de urs cu prevederile amenajamentelor silvice ale 
padurilor care au fost supuse procedurilor SEA si EA; Tuturor beneficiarilor proiectelor si 
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planurilor din domeniul silvic li s-a solicitat furnizarea de informatii si analiza impactului 
planurilor asupra zonelor de iernare si crestere a puilor de urs; 
 Analizarea in cadrul fiecarei Agentii judetene pentru Protectia Mediului din aria de 

implementare a proiectului, respectiv judetele Vrancea, Covasna si Harghita,  a  proiectelor cu 
posibil impact asupra locului si perioadei de crestere si hrănire a  puilor de urs, si impunerea 
unui set de  masuri restrictive in cadrul actelor de reglementare emise (avize, acorduri si/sau 
autorizatii de mediu); 
 Transmiterea catre custozii si administratorilor Siturilor Natura 2000 a unor harti si adrese 

scrise prin care au fost informati cu privire la zonele importante pentru iernarea si cresterea 
puilor de urs;  
 Implementarea in regim de urgenta a unor masuri de limitare a activitatilor umane si 

avertizare a populatiei/localnicilor  in cazul identificarii unor barloguri de urs active in zone 
din vecinatatea unor asezari umane (un caz femela cu doi pui in zona Magura Odobesti si un 
caz femela cu trei pui la 75 de metrii de un restaurant din localitatea Baile Homorod/Harghita). 
In astfel de cazuri zonele au fost permanent monitorizate de ARMU si au fost montate 
cordoane de limitare a accesului şi texte printate de avertizare a populaţiei şi a turiştilor; 
 Comunicarea permanenta cu membrii echipei SALVAMONT cu privire la existenta unor 

barloguri active de urs in vecinatatea traseelor turistice montane; 
 Implementarea in cadrul actiunii D4 a unor activitati de informare si promovare a 

necesitatilor de protectie efectiva a zonelor de ieernare si crestere a puilor de urs; 
 Continuarea monitorizarii barlogurilor active de urs atat prin implementarea planului After 

LIFE, dar si prin implementarea unui grant oferit de catre National Geographic SUA. 
 
Rezultatele acțiunii au fost prezentate în detaliu în rapoartele anuale de activitate întocmite 
conform calendarului proiectului. 
 
In cadrul proiectului Life/08/NAT/RO/000500 ce are ca arie de implementare Judetele  Vrancea, 
Covasna, Harghita in perioada 2010-2013, au fost identificate 76 de bârloguri si 64 de areale cu 
barloguri in care ursii au iernat. De asemenea au fost slavați un număr de 33 de pui de urs ce au 
fost ulterior eliberați. 
 
I.9 Reducerea nivelului pagubelor prin implementarea unor sisteme demonstrative de 
protectie  
 
Prezenţa în acelaşi spaţiu al ursului brun şi al activităţiilor umane reprezintă principala premisă a 
apariţie pagubelor. În fapt obiectivele şi rezultatele activităţilor umane din zootehnie şi agricultură 
reprezintă în unele situaţi un puternic atractant pentru indivizi din specia urs.  
În perioada de implementare a proiectului (2010-2013) au fost constatate 474 incidente, 
reprezentând 68% din totalul incidentelor înregistrate pentru perioda 2007-2013. Principalele 
cauze probabile ale creșterii numărului de pagube raportate sunt apariția în anul 2008 a legislației 
privind compensarea respectiv prezența echipei proiectului în zonele de conflict și amplasarea de 
sisteme de protecție ce s-au dovedit un vector important pentru anunțarea pagubelor către Agențiile 
pentru Protecția Mediului partenere in cadrul proiectului.  
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Din perspectiva repartiției pe județe a pagubelor, se poate constata că în județul Vrancea numărul 
incidentelor este mai redus. Acest fapt poate fi pus pe seama unor structuri diferite a habitatelor, 
comparativ cu zonele cu pagube frecvente din județele Covasna și Harghita. O altă explicație este 
experiența dobândită de către fermierii ce au fost implicați în proiectele anterioare 
(LIFE02NAT/RO/8576 și LIFE05NAT/RO/000170) ce a contribuit la păstrarea sistemelor 
tradiționale (câini și selecția locurilor de înnoptare) în armonie cu adoptarea unora noi  (gardurile 
electrice). O altă explicație poate fi dată de nivelul redus de hrănire artificială a urșilor în zona 
Vrancea, în timp ce în Covasna și Harghita hrănirea artificială la observatoare este o practică larg 
utilizată. 
 
Aplicarea cu scop demonstrativ în cadrul acțiuni C6 din cadrul proiectului a unor metode eficiente 
de protecție a avut principalul rol de a promova sisteme moderne de protecție a fermelor, culturilor 
și gospodăriilor. În plan secund activitatea a vizat reducerea nivelului pagubelor în zona proiectului.  
În cadrul activității C6 au fost montate un număr de 124 de sisteme de protecție în întreg arealul 
proiectului. Pentru fiecare perimetru protejat, s-au studiat factorii care au favorizat producerea de 
pagube fiind luate măsuri pentru a le reduce. Perimetre protejate sunt situate în județele Vrancea, 
Harghita şi Covasna în zonele în care activităţile umane şi habitatate ursului se suprapun. Sisteme 
mixte de protecţie constând din garduri electrice, cabluri de steaguri, sisteme audio-vizuale şi 
substanţe repulsive, au fost instalate la stâne cu ovine şi caprine, ferme de vite, culturi, livezi şi 
stupine. Sistemele montate s-au dovedit a fi funcționale, nemafiind înregistrate pagube în interiorul 
obiectivului protejat. În cazul protecție animalelor domestice, prezența sistemelor mixte susținută 
de prezența unor câini eficienți de pază s-a dovedit a fi soluția optimă. Considerând că fiecare 
sistem de protecție implementat în perioada 2010-2013 a oprit minim un incident pe an, limita 
minima a pagubelor evitate este de cca.  62.000 Euro. Considerând că beneficiarii sistemelor de 
protecție au ales să își achiziționeze sistemele proprii de protecție și considerând o durată minimă de 5 ani 
de implementare a acestora, pierderile evitate, considerând un incident pe an în cazul fiecărui beneficiar, 
sunt de cca. 183.000 euro raportate la o investiție totală de cca. 33.000 Euro. Toate informațiile 
privind pagubele înregistrate și eficiența pagubelor sunt prezentate detaliat in Rapoartele anuale 
privind implementarea sistemelor de protecție a șeptelului, culturilor, livezilor și stupinelor 
precum și în Raport final privind pagubele produse de urs și implementarea sistemelor de 
protecție a culturilor, șeptelului și gospodăriilor  

 

Cele 124 de sisteme au contribuit la reducerea incidentelor în zona proiectului, implemenatearea 
lor reducând numărul incidentelor cu cca. 21% în întreg arealul proiectului, dacă ne raportăm la 
474 incidente înregistrate în perioada 2010-2013.  

I.10 Îmbunătățirea atitudinii fața de protecția ursilor a localnicilor, autorităților locale si a 
turiștilor  
 
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. 
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Rezultatele  studiilor întreprinse în judeţele Harghita şi Covasna au fost comparate cu cele din 
judeţul Vrancea, întreprinse în cadrul unui proiect Life precedent, în anul 2003. In cadrul campaniei 
pentru promovarea acţiunilor de conservare a ursului brun şi a metodelor de reducere a conflictelor, 
au fost realizate, conform planificarilor si schemei de implementare a proiectului, activitatile de 
informare a grupurilor tinta (localnici, turisti, elevi  si mass-media) din cele trei judete, fiind 
instalate bannere in 50 de locatii din arii protejate. De asemenea, a fost produs toolkitul pentru 
conservarea speciei (pliante, suporturi de curs, DVD).  
Rezultatele au fost vizibile la nivelul cunostintelor acumulate si acoperirii unei palete largi de 
domenii de interes, principalii beneficiari fiind comunitatile locale de pe raza de implementare a 
proiectului, in special a celor aflate in areale suprapuse sau  invecinate siturilor de interes pentru 
conservarea speciei Ursus arctos. Localnicii din zonele rurale au inteles faptul ca populatia de ursi 
reprezintă o legatura importantă a unui sistem natural iar disparitia acesteia poate genera pagube 
mult mai mari decat cele inregistrate pana acum prin prezenta ursului brun în vecinatatea asezarilor 
umane.  
In scopul prezentarii importantei protejarii arealelor in care au fost identificate semne ale activitati 
ursilor (zone de fatare, crestere a puilor, iernare etc), au fost organizate o serie de intalniri cu 
detinatori ai parchetelor de exploatare a lemnului, comunitati locale, manageri ai fondurilor 
cinegetice si cluburi neconventionale de turism. 
Raportul final privind eficienta campaniei de constientizare, care a fost postat pe pagina web a 
proiectului si va fi utilizat de catre beneficiarii proiectului LIFEURSUS la implementarea pe viitor 
a actiunilor de constientizare. 

Studiul realizat la începutul proiectului a fost repetat la sfârștul proiectului fiind constatată o 
creștere ușoară a nivelului de acceptanță, respectiv o modificare în atitudinea localnicilor și 
autorităților locale în ceea ce privește ursul brun. 

I.11 Îmbunătățirea atitudinii față de siturile Natura 2000 a localnicilor, autorităților locale si 
a turiștilor  

Prin implementarea actiunii de promovare a siturilor Natura 2000 din cadrul proiectului a fost 
urmarita cresterea constientizarii publicului larg in aspecte privind intelegerea conceptului Natura 
2000 si importanta siturilor de interes comunitar desemnate in scopul conservarii ursului brun prin 
realizarea unui toolkit educativ si de informare, organizarea unor intalniri cu stakeholderii din 
siturile Natura 2000 sau vecinatatea acestora si derularea unei campanii educative in scoli. 
Activităţile desfasurate in cadrul acestei actiuni au fost bazate pe concluziile desprinse din acţiunea 
A3 din cadrul proiectului, redate în documentul intern intitulat „Strategia de implementare a 
campaniei de constientizare in ceea ce priveste perceptia populatiei locale asupra ursului brun 
(Ursus arctos) si a siturilor Natura 2000”. 
 
Campania de constientizare pentru promovarea siturilor de interes comunitar destinate conservarii 
carnivorelor mari si promovarea beneficiilor socio-economice ale siturilor Natura 2000 a fost 
finalizata prin realizarea Raportului final al campaniei de conştientizare, acesta fiind realizat în 
cursul lunii Septembrie 2013. Prin intermediul textului raportului se face referire la aspecte privind 
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realizarea si diseminarea materialelor informative, intalniri cu factorii interesati si actiuni de 
informare/constientizare legate de evenimenteprivind mediul, descrierea desfasurarii concursului de 
desene pentru elevi „Noi si ursii”, cuprinzand, de asemenea si un capitol de anexe (anexa foto, 
referate si minuta intalnirilor cu factorii interesati si listele de participare).   
 
Succesul actiunii de promovare a siturilor Natura 2000 si a beneficiilor in randul populatiei locale 
aflata in interiorul sau in vecinatatea acestor situri a constat in imbunatatirea imaginii la nivelul 
localnicilor cu privire la prezenta Siturilor Natura 2000, fiind inteles mai bine conceptul care sta la 
baza retelei ecologice europene. Participarea stakeholderilor la intalnirile organizate in judetele 
Covasna si Harghita au aratat interesul acestora in ceea ce priveste siturile Natura 2000 si a speciei 
Ursus arctos pentru care au fost desemnate siturile, precum si in privinta modalitatilor de rezolvare 
a problemelor aparute ca urmare a suprapunerii siturilor pe teritoriile administrate sau detinute de 
acestia. 

Compenenta studiului realizat la începutul proiectului in cadrul acțiunii A3, ce a vizat percepția 
față de rețeaua Natura 2000, a fost repetată la sfârșitul proiectului fiind constatată o creștere 
ușoară a nivelului de informare privind siturile Natura 2000.. 

I.12 Valorizarea produselor bears friendly si a celor produse in Natura 2000 sites 
 
Obiectivul general al actiunii a fost de a schimba atitudinea negativa a localnicilor faţă de ursul 
brun, prin adoptarea unei metode de coexistenţă paşnică cu această specie cum ar fi vanzarea 
produselor ecologice produse in site-uri Natura 2000.  
 
În zona de implementare a proiectului sunt predominante activităţile economice de tip micro-ferma, 
unde sunt caracteristice alimentele sau produsele industriale realizate în cantităţi mici. În general, 
acestea sunt produse de către membrii familiei şi sunt vândute la marginea drumurilor cu trafic mai 
mare, in pieţele locale, in apropierea obiectivelor turistice sau cu ocazia unor evenimente  religioase 
sau tradiţionale. La nivelul intregii tari, desemnarea siturilor Natura 2000 a generat, pe fondul lipsei 
unor plati compensatorii o atitudine negativa a comunitatilor locale, care nu sunt convinsi de 
beneficiile socio-economice generate de noul statut. De asemenea multi fermieri și crescatori de 
animale suporta pagubele produse de ursi fara a fi despagubiti de catre stat. In acest context 
demersul nostru este de a creste valoarea produselor comercializate de producatorii locali prin 
promovarea acestora ca produse bears frendly. 
 
Promovarea acestor produse locale cu ajutorul etichetelor tip „bear friendly” create special în 
cadrul proiectului care să ateste adoptarea unor metode pașnice de conviețuire alături de urşi, au 
avut scopul de a genera o creștere a interesului atât al cumpărătorilor cât şi al celor care dețin 
minimarketuri pentru a cumpăra aceste produse, producătorii locali fiind determinaţi să-şi 
schimbe atitudinea ostilă faţă de specia care îi ajută în mod indirect să-şi valorifice produsele. 
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Analiza amenințărilor ante și post implementare proiect 

 
Amenintari identificate la incepultul 

proiectului 
Actiuni implementate si rezultate atinse la finalul 

proiectului 
Lipsa unei metodologii realiste şi optime 
pentru evaluarea populaţiei de urs brun 
  
Metoda impusă în trecut la nivel naţional, de 
evaluare a efectivelor populaţiei de urs şi 
anume metoda numărării urmelor primăvara 
la ieşirea din bârlog, pe zăpadă este nerealistă, 
conducând la supraevaluarea efectivelor.  
Cu toate că la nivel european şi naţional au 
fost implementate numeroase metode de 
evaluare a populaţiilor de urs, acestea nu sunt 
cunoscute de către gestionarii fondurilor de 
management cinegetic, de către personalul 
autorităţiilor publice cu responsabilităţi în 
managementul ursului, astfel încât anual, 
efectivele sunt supradimensionate progresiv. 
Menţinerea actualei metodologii, poate duce 
în timp la o „creştere” exponenţială a 
populaţiei care va atrage după sine aplicarea 
unor măsuri nejustificate de reducere a 
efectivelor. 
 

Aplicarea demonstrativă a unui set de 
metode pentru evaluarea cantitativă şi 
calitativă a populaţiei de urs brun în arealele 
administrate de gestionarii fondurilor de 
vânătoare. 
 
Două dintre activitățiile importante din cadrul 
proiectului au vizat (i) identificarea unei 
metode noi de estimare a populațiilor de urs in 
cadrul fondurilor cinegetice sau a ariilor 
naturale protejate și (ii) cartarea și analiza 
gradului de degradare și fragmentare a 
habitatelor. Astfel in zone pilot au fost 
implementate, cu rol demonstrativ, cinci 
metode de estimare a abundenței ursului brun. 
Datele, au fost colectate pe perioada a trei 
sezoane, in care au fost măsurate și înregistrate 
urme și semne ale prezentei ursului pe transecte 
ce au insumat peste 850 km și au fost amplasate 
peste 360 stații de captură insumând 1800 zile 
de captură foto. Activitățiile s-au finalizat prin 
realizarea și distribuirea către factorii interesați 
a ”Ghidului pentru estimarea populației de urs 
brun”. Documentul aprobat de Ministerul 
Mediului și Schimbărilor Climatice conține 
generalități privind metodele de estimare a 
mamiferelor și descrierea detaliată a două 
metode ce pot fi aplicate cu costuri reduse de 
către gestionarii fondurilor cinegetice si 
manageri de arii naturale protejate. Metodele 
fac trecerea de la metoda inventarierii aplicată 
în prezent, ce nu oferă informații suficient de 
realiste, la metode ce presupun realizarea unui 
eșantionaj pentru estimarea unor abundențe. 

Degradarea statutului favorabil de 
conservare a speciei Ursus arctos   datorită 
braconajului, uciderii urşilor habituaţi şi a 

Extinderea ariei de acţiune a Unităţii Mobile 
de Salvare a Animalelor Sălbatice (ARMU) 
la nivelul întregului proiect şi asigurarea 

http://www.apmvn.ro/


             
 

Unitatea de Implementare a  
Proiectului LIFE08NAT/RO/000500 

 

 

  

Strada Dinicu Golescu, nr. 2               www.carnivoremari.ro              Tel:  + 40 237 206788  
Focsani, judet Vrancea                 E-mail: vrancealife@yahoo.co.uk   Fax: + 40 237 206788 
                           Mobil: +40 727774144  
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proiectului 

Actiuni implementate si rezultate atinse la finalul 
proiectului 

creşterii numărului de pui de urs orfani 
şi/sau abandonaţi 
  
Cu toate că aparent populaţia de urs din 
România înregistrează un trend ascendent, în 
prezent există numeroase areale „fierbinţi” în 
care probleme precum braconajul, habituarea, 
mortalitatea juvenilă, crează un declin 
numeric şi destructurarea populaţiei.  
 
Numărul ridicat de „urşi problemă” şi 
habituaţi care sunt ucişi legal datorită lipsei 
de alternative şi a înţelegerii de către 
autorităţi a fiecărui caz în parte, creste in 
arealul proiectului de la un an la altul. În 
România aceste cazuri de urşi problemă sunt 
tratate diferit de la un caz la altul, dar lipsa 
alternativelor duce de cele mai multe ori la 
ucidera acestora în baza unor derogări emise 
de autoritatea centrală responsabilă, anual 
fiind ucişi în arealul proiectului cca. 90 ursi. 
 
Cu toate că existenţa ARMU Vrancea a dus la 
salvarea a mai multor indivizi, este necesară 
extinderea razei de acţiune pe întregul areal al 
proiectului, ajungându-se astfel la diminuarea 
declinului numeric datorat braconajului. 
Un alt element seminifcativ care contribuie la 
declinul numeric al populaţiei este 
mortalitatea juvenilă (infantilă), ridicată 
datorată abandonului puilor de ursi de către 
femele datorită deranjării bârloagelor în 
timpul perioadei de fătare şii creştere a puilor. 
Uciderera accidentală sau voită a femelei cu 
pui, duce de asemenea la apariţia unor  
cazuri de orfanizare a puilor. 

intervenţiilor rapide pentru capturarea, 
relocarea şi monitorizarea indivizilor 
problemă; 
 
Reducerea mortalităţii juvenile cauzată de 
perturbări datorate omului, prin protecţia 
bârlogurilor în perioadele de naştere şi 
creştere a puilor; 
 
Unitatea de intervenţie pentru salvarea 
animalelor sălbatice (ARMU), creată şi 
dezvoltată în cadrul proiectului 
LIFE05/NAT/RO/000170 la APM Vrancea, si-
a extins activitatea şi în judeţele Covasna şi 
Harghita, participând la capturarea urşilor (in 
situații in care relocarea a fost considerată o 
soluție), eliberarea acestora din laţuri, preluarea 
altor specii de faună ţinute în captivitate şi 
eliberarea lor după o perioadă de reabilitare. In 
perioada 2010-2013 echipa ARMU a intervenit 
in 17 cazuri de urși capturați ilegal în lațuri. La 
solicitarea echipei RAT, ARMU a participat la 
șase acțiuni de relocare a nouă exemplare de 
urs. În aceași perioadă ARMU și Asociația 
pentru Conservarea Valorilor Naturii din 
Localitatea Bălan, au contribuit la reabilitarea a 
37 pui de urși orfani sau abandonați ce au fost 
sau sunt în curs de eliberare în habitatul natural. 
 
În cadrul activităţilor concrete de conservare a 
fost implementată o amplă acţiune de 
identificare a bârloagelor de urs, în vederea 
analizării comportamentului ursului în perioada 
somnului de iarnă şi de stabilirea unor măsuri 
de protecţie în perioada de iarnă şi de creştere a 
puilor, pentru a asigura îndeplinirea 
obiectivelor stabilite în Directiva Habitate. Ca o 
consecinţă a activităţii de identificare a 
bârloagelor, acestea au fost cartate iar 
procedurile de autorizare a activităţiilor în 
zonele cu bârloage vor viza şi  includerea de 

http://www.apmvn.ro/


             
 

Unitatea de Implementare a  
Proiectului LIFE08NAT/RO/000500 

 

 

  

Strada Dinicu Golescu, nr. 2               www.carnivoremari.ro              Tel:  + 40 237 206788  
Focsani, judet Vrancea                 E-mail: vrancealife@yahoo.co.uk   Fax: + 40 237 206788 
                           Mobil: +40 727774144  

Amenintari identificate la incepultul 
proiectului 

Actiuni implementate si rezultate atinse la finalul 
proiectului 

măsuri specifice de protecţie a acestora. 
Intensificarea conflictului cu localnicii 
datorită pagubelor produse şeptelui şi 
culturilor 
  
Pe întregul areal al proiectului, habitatele 
favorabile ursului se întrepătrund cu aşezări 
uname şi spaţii cultivate sau utilizate pentru 
creşterea animalelor. Această situaţie 
coroborată cu degradarea habitatelor, 
reducerea resursei trofice naturale şi lipsa de 
reacţie a gestionarilor fondurilor de vânătoare 
duce la apariţia unor conflicet majore, 
intensificate de la un an la altul.  
Nivelul pagubelor produse de urs, la nivelul 
întregului areal al proiectului este cel mai 
ridicat din România, acest fapt fiind datorat 
prezenţei celei mai mari concentrări de urşi de 
la nivelul carpaţiilor. În general pagubele sunt 
produse livezilor, culturilor agricole, 
crescătorilor de animale şi apicultorilor din 
zonele învecinate habitatelor populate de urs. 
Îngrijorător este faptul că frecvenţa pagubelor 
provocate în cadrul localităţilor prezintă un 
trend crescător, determinând şi creşterea 
riscului de atacuri asupra oamenilor, fiind în 
acelaşi timp şi indicator pentru tendinţa de 
habituare a unor exemplare de urs. 
 

Analiza pagubelor provocate de urşi la 
nivelul întregului areal de implementare a 
proiectului; 
 
Implementarea sistemelor demonstrative de 
protecţie a stânelor şi culturilor agricole 
utilizând echipamente adecvate şi materiale 
repelente; 
 
În cadrul proiectului au fost inventariate 
pagubele provocate de urs în arealul proiectului 
în perioada 2008-2009 inventarierea fiind 
continuată pe toată durata proiectului. În urma 
acţiunii de inventariere a fost realizată o cartare 
a zonelor cu nivel ridicat al valorilor pagubelor, 
hartă ce a fost folosită pentru implementarea 
demonstrativă a măsurilor de protecţie. În baza 
analizei pagubelor  şi a expereinţei dobândite în 
proiectele anterioare a fost realizată 
”Metodologia pentru implementarea sistemelor 
de protecţie a culturilor agricole, şeptelului şi 
stupinelor în vederea reducerii pagubelor 
produse de urşi”. Metodologia a fost concepută 
pentru a informa fermierii asupra modalitățiilor 
prin care pagubele pot fi reduse. 
 
Pentru reducerea padubelor produse de ursi au 
fost aplicate in scop demonstrative masuri 
concrete de protective a fermelor si culturilor. 
Aproximativ 100 fermieri au beneficiat de 
consultata si sisteme eficiente de protectie, 
fermele acestora fiind dotate cu garduri electrici 
sau echipamente de indepartare a ursilor 
(substante repelente, moristi de vant sonore, 
snururi cu stegulete, etc).  

Degradarea statutului de conservare a 
populaţiilor din siturile Natura 2000 
suprapuse arealului de implementare a 
proiectului prin fragmentarea şi 
degradarea habitatului 

Analiza nivelului degradării şi fragmentarii 
habitatelor populate de ursul brun 
 
Activitatea de analiză a gradului de degradare 
și fragmentare a habitatului ursului brun, a vizat  
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Amenintari identificate la incepultul 
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proiectului 

  
Un statut de conservare favorabil al unei 
specii presupune şi existenţa unor habitate 
suficient de bine conservate care să poată 
asigura un echilibru ecosistemic favorabil 
menţinerii unor populaţii minime viabil. 
Existenţa unui număr mare de urşi în arealul 
proiectului necesită şi menţinerea unor 
suprafeţe mari de habitate favorabile acestei 
specii. 
Presiunea umană exercitată asupra habitatelor 
populate de urs se accelerează odată cu 
creşterea necesităţilor de  dezvoltare a 
comunităţilor umane. Lipsa unor măsuri 
concrete pentru stoparea degradării 
habitatelor şi pentru diminuarea efectelor 
impuse de fragmentarea habitatelor poate 
duce rapid, la creşterea nivelului pagubelor şi 
la pierderea statutului de conservare a ursului 
brun în arealul proiectului. 
Lipsa conectivităţii între cele 15 situri Natura 
2000 din arealul proiectului, poate constitui 
un factor limitativ pentru dispersia naturală a 
indivizilor şi echilibrarea numerică a 
populaţiilor. 

zone cheie din arealul proiectului , in care au 
fost identificate 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. Informațiile 
obținute au fost puse la dispoziția autoritățiilor 
responsabile in vederea optimizării procesului 
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 prevenirea  degradării şi fragmentării  
habitatului ursului brun şi asigurarea 
conectivităţii siturilor Natura 2000 în 
România”, ce a fost de asemenea distribuit 
acelor instituții care prin activitatea lor pot 
asigura menținerea sau imbunătățirea calității 
habitatului ursului brun. 

Imaginea negativă a ursului brun în rândul 
localnicilor şi lipsa de înţelegere a rolului şi 
funcţionalităţii reţelei Natura 2000 la 
nivelul judeţelor suprapuse proiectului 
 
Pe fondul nivelului ridicat al pagubelor şi al 
unui nivel de trai scăzut în mediul rural din 
arealul proiectului imaginea ursului brun, 
devine pe zi ce trece tot mai negativă. Peste 
aceasta situaţie lipsa de înţelegere a statutului 
de sit Natura 2000 crează localnicilor reacţii 
de respingere a tuturor activităţilor de 
conservare in-situ a ursului brun şi totodată o 
aversiune faţă de reţeaua Natura 2000 şi 
Comisia Europeană în general. 

Campania de conştientizare pentru 
promovarea produselor fermierilor locali şi 
a meşteşugurilor tradiţionale ca instrument 
de îmbunătăţire a coexistenţei cu urşii în 
siturile Natura 2000. 
 
La debutul proiectului a fost realizat un studiu 
sociologic, pentru a afla care este atitudinea în 
prezent a localnicilor din zona proiectului faţă 
de prezenţa ursului brun şi care este opinia lor 
privind coexistenţa. Un rezultat pozitiv faţă de 
opinia localnicilor privind responsabilitatea 
apariţiei pagubelor, doar 1% din repondenţi au 
identificat ursul ca fiind principalul responsabil 
de apariţia pagubelor. Mesajul este unul pozitiv 
pentru perspectiva asigurării în timp a 
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coexistenţei om – urs în zona proiectului. 
 

Concluzii 

 
Pe baza analizei amenintarilor existente la inceputul anului 2008 si compararea acestora cu situatia 
din prezent am putut realiza o scurta analiza SWOT (vezi Anexa). 
Acesta evidentiaza punctele tari, punctele slabe, amenintarile si oportunitatile sitemului actual de 
management a specie Ursus arctos.  Trebuie sa precizam faptul ca amenintarile actuale sunt 
generate mai ales pe plan national, datorita incapacitatii statului de a asigura finantarea activitatilor 
de management a ariilor protejate, de conservare a speciilor si habitatelor de interes comunitar. 
Practic, desi sitemul legal exista, acesta nu area parghiile necesare functionarii reale. In acest 
context efortul nostrum de a schimba atitudinea localnicilor este mult mai dificila. 
 
In ceea ce priveste oportunitatile create pentru intarirea sitemului de protectie a carnivorelor mari, 
trebuie sa subliniem faptul ca incepand cu anul 2014, APM Vrancea implementeaza la nivelul 
Carpatilor Orientali, un nou proiect finantat in cadru programului LIFE+ dedicat conservarii speciei 
Canis lupus.  
Acest proiect (LIFE13NAT/RO/000205), implementat in parteneriat cu APM Covasna, APM 
Harghita si o organizatie neguvernamentala, va asigura functionarea structurilor create in lungul 
proiectelor LIFE implementate in perioada 2008-2014, si va asigura mentinerea statutului favorabil 
de conservare al carnivorelor mari in cadrul acestei regiuni. Practic considerand lupul o specie 
umbrela, de actiunile de conservare directe vor beneficia si celelalte specii de carnivore mari la 
nivelul celor sase judete din Carpatii Orientali. Actiuni precum reducerea numarului cainilor 
salbaticiti, imbunatatirea managementului speciilor prada, reducerea pagubelor la ferme de animale 
prin donarea unor caini specializati de paza, reducerea fagmentarii habitatelor au un impact 
generalizat la nivelul tuturor speciilor de carnivore mari prin cresterea bazei piramidei trofice si 
asigurarea unor habitate optime pentru reproducere si crestere a puilor. 
 
Deasemenea trebuie mentionat faptul ca echipa de implementare a proiectului LIFEURSUS a fost 
consolidată, cele aproximativ 30 de persoane implicate mentinandu-si in continuare rolul in 
implementarea unor actiuni de conservare a carnivorelor mari, fie din pozitia de membrii ai unor 
organizatii neguvernamentale fie cu statutul de functionari publici. Pe de alta parte este remarcabila 
dezvoltarea organizatiilor partenere care participa la implementarea unor proiecte dedicate 
conservarii diversitatii biologice la nivel national, asigurand astfel continuitatea demersurilor pentru 
mentinerea statutului specie Ursus arctos. 
 
Implementarea componentei After LIFE va asigura consolidarea succeselor obținute în cadrul 
proiectului și îmbunătățirea sistemului de management al speciei. 
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Anexa 
Analiza SWOT 
 
Strengths  
 
• Stadiu bun de conservare al carnivorelor mari  la 

nivelul  arealului  
• Stadiu bun de conservare al habitatelor caracteristice 

speciilor  
• Zonele importante pentru carnivore integrate in reteaua 

ecologica europeana Natura 2000 
• Dezvoltarea la nivel local al unor nuclee de specialisti 

dedicati conservarii carnivorelor 
• Autoritati  locale motivate sa se implice in proiecte 

dedicate conservarii ariilor protejate 
• Existenta unor planuri de management pentru toate 

ariile protejate integrate in reteaua Natura 2000 
• Personalul implicat in administrarea siturilor si in 

managementul carnivorelor mari are o vasta experienta 
in domeniu 

• Exista o unitare rapida de interventie dotata cu 
echipament si personal specializat care poate intervenii 
pentru salvarea  exemplarelor de carnivore braconate 

• Exista un Centru modern de reabilitare si monitorizare 
a carnivorelor mari  

• Imagine publica foarte buna a proiectelor Life 
implementate la nivel local pentru conservarea 
carnivorelor mari 

•  

Weaknesses  
 

• Neimplicarea financiara a statului Roman in 
conservarea naturii si managementul ariilor protejate 

• Lipsa la nivel central al unui plan de actiune 
aplicabil la nivel national 

• Starea de conservare a speciei nu este monitorizata, 
iar datele colectate la nivel national nu sunt corect 
interpretate 

• Multe institutii implicate in managementul ursului 
brun  nu au specialisti 

• Neaplicarea corecta a derogarilor de la statutul de 
protectie conferit prin Directiva Habitate 

• Rata braconajului este mare in continuare 
• Lipsa compensatiilor pentru restrictiile impuse 

proprietarilor in anumite suprafete din siturile Natura 
2000 
 

Opportunities  
 
• Finantare de catre Comisia Europeana a unui nou 

proiect LIFE+ NATURE pentru conservarea speciei 
umbrela Canis lupus (LIFE13NAT000205); 

• Extinderea actiunilor de conservare a ursului brun la 
nivelul Carpatilor Orientali concomitent cu mentinerea 
structurilor de interventie create prin proiectele LIFE 
anterioare 

• Extrapolarea experientei acumulate de stafful actual 
catre alti parteneri la nivel national, si crearea 
premizelor de aplicare la nivel national a 
metodologiilor de evaluare aplicate in cele trei judete 

• Implicarea organizatiilor neguvernamentale locale 
creste sansa de atragere a fondurilor din domeniul 
privat; 

• Atentia mass-media nationala crescuta fata de 
problematica rezolvarii conflictelor 

Threats 
 

• Desfiintarea structurilor publice de protectie a 
mediului ca urmare a impactului crizei financiare sau 
a politicilor bazate pe interese economice 

• Lipsa unor planuri de actiune unitare aplicabile la 
nivel national 

• Mortalitate ridicata datorita braconajului si a 
deranjului barloagelor in perioada de crestere a 
puilor 

• Fragmentarea habitatelor utilizate de carnivorele 
mari prin infrastructura 

• Intensificarea conflictelor cu populatia locala 
datorita cresterii populatiilor de carnivore mari sau a 
extinderii activitatilor antropice in habitatele naturale 

• Mentinerea la nivel national a unei imagini negative 
a carnivorelor mari 
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