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1. Generalităţi 
 

Explicarea conceptului Natura 2000 s-a dovedit a fi un element esențial pentru 
implementarea acestei rețele de arii protejate Europene. Conservarea speciei Ursus arctos nu este 
viabilă dacă conduce la restricţii în cazul utilizării terenurilor sau la schimbări în modul de viaţă 
al oamenilor. De asemenea, dacă restricţiile nu sunt însoţite de scheme de compensare a 
pagubelor, rezultatul final va fi respingerea acţiunilor de conservare a biodiversităţii. Siturile 
Natura 2000 din arealul proiectului au ca scop principal protejarea carnivorelor mari care au 
devenit speciile stindard pentru conservare. Conducerea unei campanii educative având ca tema 
de exemplu siturile Natura 2000 va asigura un puternic sprijin din partea oamenilor in ceea ce 
privește siturile rețelei Natura 2000. Va oferi o nouă viziune asupra problemelor carnivorelor 
mari; aceasta ar fi coexistenta dintre oameni si carnivore mari intr-un sistem de protecție deja 
testat. 

   O amplă campanie educaţională pentru promovarea siturilor Natura 2000 a fost 
implementată la nivelul judeţului Vrancea in cadrul proiectului LIFE05NAT/RO/000170, dar la 
nivelul întregului areal au lipsit activitățile educative care să promoveze beneficiile socio-
economice generate de statutul de sit de importanta comunitara. Asigurarea conservării acestei 
specii presupune în primul rând asigurarea unui management unitar cel puțin la nivelul siturilor 
Natura 2000 şi o asigurare a conectivităţii între siturile de la întregul nivel al proiectului. Acesta 
campanie a fost focalizată în arealele în care nu au fost implementate activităţi de conştientizare a 
populaţiei cu privire la siturile Natura 2000 declarate pentru conservarea speciei Ursus arctos 
(județele Covasna şi Harghita) dar a avut şi activităţi de promovare ca întreg a reţelei de arii 
protejate la nivelul întregului proiect. 

   Bazata în primul rând pe discuții şi întâlniri cu stakeholderii din siturile Natura 2000, 
aceasta campanie a avut ca suport logistic un toolkit de comunicare realizat in conformitate cu 
strategia rezultata in cadrul activității A3. 

 

2. Realizarea şi diseminarea materialelor informative 
 

Activităţile de realizare a toolkit-ului de materiale informative au fost bazate pe concluziile 
acţiunii A3 din cadrul proiectului, redate în documentul intern intitulat STRATEGIA DE 
IMPLEMENTARE A CAMPANIEI DE CONŞTIENTIZARE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE 
PERCEPŢIA POPULAŢIEI LOCALE ASUPRA URSULUI BRUN (Ursus arctos) ŞI A 
SITURILOR NATURA 2000 realizat de către partenerul de proiect Asociaţia pentru Conservarea 
Valorilor Naturii. 
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Acest toolkit conţine următoarele materiale informative: 

DVD multimedia 

Acest material este destinat în general autorităţilor locale, a profesorilor sau a altor factori 
de decizie, care au nevoie de informaţii mai ample despre rolul şi funcţionarea reţelei ecologice 
Natura 2000 şi despre  siturile desemnate conservării ursului brun. Este realizat în trei limbi, 
română, maghiară şi engleză, şi utilizatorii pot accesa informaţii în următoarele subiecte: 

Cunoştinţe generale despre reţeaua Natura 2000: - secţiunea conţine cunoştinţele esenţiale 
despre rolul, funcţionarea şi beneficiile socio economice a reţelei ecologice. De aici poate fi 
accesat de asemenea harta siturilor Natura 2000 din România. 

Cunoştinţe despre proiectul LIFEURSUS – în afară de datele tehnice generale ale 
proiectului aici sunt incluse descrierile referitoare la scopul, obiectivele, acţiunile şi rezultatele 
preconizate ale proiectului LIFEURSUS. De asemenea poate fi vizionată o prezentare fotografică 
despre acţiunile proiectului. 

Siturile Natura 2000 implicate în proiect – secţiunea include o descriere sumară a celor 15 
situri destinate conservării ursului brun, implicate în proiect. Poate să fie accesată de aici 
Formularul standard a siturilor, harta localizării geografice precum şi un material video relizat în 
situl respectiv, care prezintă principalele valori ecologice, peisagistice sau culturale care 
caracterizează situl.  

Cunoştinţe generale despre ursul brun – fiind faptul că nivelul cunoştinţelor grupurilor 
ţintă despre acestă specie este la un nivel scăzut, am considerat util includerea în acest material a 
unei descrieri a principalelor caracteristici fiziologice şi comportamentale a ursului brun. 
Secţiunea mai conţine un material video despre urs. 

Date de contact şi lincuri utile – include datele de contact a partenerilor de proiect precum 
şi adresele web a acestora. De pe acesta secţiune a DVD-ului poate să fie accesat direct site-ul de 
internet a proiectului: www.carnivoremari.ro 

La realizarea materialul de pe DVD am urmărit ca informaţiile să fie redate pe un limbaj cât 
mai accesibil pentru grupul ţintă, să fie cât mai atrăgător, prin includerea unui număr ridicat de 
fotografii şi elemente grafice, şi ca utilizarea acestuia să nu necesită cunoştinţe informatice 
avansate. DVD-ul se prezintă într-un plic de carton, color şi a fost realizat într-un tiraj de 500 de 
bucăţi. 
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Pliant cu informaţii despre reţeaua Natura 2000 

Acest material are scopul de a furniza informaţii despre reţeaua Natura 2000 factorilor 
interesaţi din judeţele Harghita şi Covasna pe limba română şi maghiară. Pe lângă informaţiile 
generale despre funcţionarea reţelei ecologice include harta de distribuţie a tuturor siturilor din 
cele două judeţe, SPA-uri şi SCI-uri, nu numai cele incluse în proiect. A fost imprimat pe hârtie 
ecologică, este color şi are format A4, cu un tiraj de 3000 de buc. Este destinat în special 
proprietarilor de terenuri, fermierilor, crescătorilor de animale, lucrătorilor forestieri, etc. 

 

Semne de carte 

S-a editat căte un tip de semne de carte pentru fiecare dintre cele 15 situri Natura 2000 
incluse în proiect. Semnul de carte de format 6x21 cm are scopul de a atrage atenţia factorilor 
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interesaţi asupra valorilor ecologice şi importanţa siturilor Natura 2000. Este imprimat pe hârtie 
ecologică, color. Semnele de carte ale siturilor din judeţele cu minoritate maghiară sunt editate pe 
două limbi, textul pe limba maghiară fiind imprimat pe posteriorul semnului de carte. A fost 
tipărit cu un tiraj de 300 de semne din fiecare tip. 

 

Harta complexă a siturilor Natura 2000 

Harta de format mare, de 77x64 cm, destinat în special turiştilor care vizitează această 
zonă, are scopul principal de a da informaţii referitoare a localizarea geologică a siturilor Natura 
2000 implicate în proiect, în contextul relaţiei acestora cu drumurile de acces, arii protejate de 
interes naţional, formele de relief, reţeaua hidrologică etc. Pe verso conţine descrierea fiecărui sit 
separat, cu codul Natura 2000, suprafaţa precum şi numele şi datele de contact a 
custodelui/administratorului acestuia. Pentru a completa informaţiile furnizate, materialul include 
cunoştinţele generale referitoare la reţeaua ecologică Natura 2000 dar şi o descriere a importanţei 
ecologice şi conservaţioniste a ursului brun. Este tipărit pe hârtie rezistentă la umezeală şi uzură,  
putând fii folosită şi pe teren, în cursul excursiilor. A fost editată cu un tiraj de 2000 de bucăţi. 
Publicaţia a fost introdusă în registrul internaţional al publicaţiilor sub numărul ISBN 978-606-
92551-48 
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Realizarea acestor materiale informative a avut termenul de finalizare 31 mai 2011. 

Materialele informative au fost împărţite între partenerii de proiect în funcţie de necesitate 
şi au ajuns la factorii interesaţi prin diferite căi, printre care cele mai importante sunt: 

- distribuire directă în cursul întâlnirilor, 

- distribuire prin punere la dispoziţia persoanelor interesate a materialelor informative la 
sediul agenţiilor de mediu, la sediile ONG-urilor din domeniu, administraţii publice locale, 
sediile gestionarilor fondurilor cinegetice, administratorilor ariilor protejate şi situri Natura 2000, 
punctele de informare turistică, etc. 

- punerea la dispoziţie în format digital pe site-ul oficial al proiectului 
(www.carnivoremari.ro)  

 

3. Întâlniri cu factori interesaţi şi acţiuni de informare/conştientizare 
legate de evenimente de mediu 

 
În perioada de raportare  au avut loc următoarele acţiuni în cadrul campaniei de 

conştientizare: 

•  18.03.2010 Promovarea demarării proiectului în judeţul Harghita şi primul contact cu 
reprezentaţii factorilor interesaţi s-a realizat în cadrul unei întâlniri de lucru de scară largă la 
Miercurea Ciuc. Acest eveniment a fost organizat la sediul Consiliului Judeţean, cu participarea 
reprezentanţilor din următoarelor instituţii şi organizaţii: Instituţia Prefectului – Judeţul Harghita, 
Consiliul Judeţean Harghita, Garda Naţională de Mediu, Insp. de Poliţie Judeţean Harghita, 
Direcţia Sanitar Veterinară, Direcţia Agricolă, ITRSV Braşov şi gestionarii fondurilor de 
vânătoare, ONG-uri. În urma evenimentului au apărut mai multe articole de presă în mass media 
locală şi naţională, interviuri în radio şi TV. 

• 03.06.2010 S-a organizat întâlnirea cu factorii interesaţi privind situl Natura 2000 
„Harghita Mădăraş” cu ocazia aniversării „Zilei Mediului”  Evenimentul a avut loc în sala de 
şedinţă a Primăriei Com. Mădăraş, la care au participat reprezentanţii administraţiei locale din 
comuna Dăneşti, Cârţa şi Mădăraş.  De asemenea au fost prezenţi la această întâlnire şi 
reprezentanţii composesoratelor din aceste trei comune care au în proprietate suprafeţe de păduri 
însemnate din situl sus menţionat, precum şi alte persoane interesate. Cele trei comune care au 
terenuri administrative pe partea estică a sitului Natura 2000 „Harghita Mădăraş” SCI, desemnat 
pentru protecţia ursului brun, zone în care se practică activităţi tradiţionale de creşterea 
animalelor şi sunt supuse unui risc însemnat în privinţa conflictului cu ursul brun. Reprezentanţii 
APM Harghita au prezentat un material Power-point despre importanţa reţelei Natura 2000,  
beneficiile socio-economice ale reţelei Natura 2000, precum şi legătura între aceasta reţea şi 
proiectul LIFEURSUS. 

• 01. octombrie 2010 cu ocazia „Zilei Mondiale a Habitatului” s-a organizat o excursie de 
studii pentru elevii din clasa a VI. din Şcoala Generală Nagy Istvan din Miercurea Ciuc, prin care 
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a fost vizitat habitatul natural al ursului brun din apropierea localităţii Miercurea Ciuc, zona 
propusă pentru a fi inclusă în reţea ecologică Natura 2000. 

• 25. martie 2011 a avut loc acţiunea de informare/conştientizare, organizată pentru 
membrii ONG-ului Asociaţia Carpatină Română, privind reţeaua Natura 2000 şi ariile protejate 
de interes naţional şi comunitar. Evenimentul a avut loc în clădirea Universităţii Sapientia din 
Miercurea Ciuc, judeţul Harghita. 

• 14. mai 2011 Acţiunea de informare/conştientizare pentru elevii din şcolile elementare din 
zona Miercurea Ciuc, organizat la Potiond, jud. Harghita, privind speciile de interes comunitar, în 
special ursul brun, şi reţeaua Natura 2000.   

•  31 mai 2011 eveniment organizat la Palatul Copiilor din Sfântu Gheorghe, judeţul 
Covasna, cu ocazia „Zilei Internaţionale a Mediului” . La acest eveniment au participat 150 de 
elevi de vârsta 8-10 ani.  

•  11. iulie 2011 întâlnirea de lucru şi de informare/conştientizare la Tuşnad Băi, din data de 
cu participarea reprezentanţilor autorităţilor locale, a gestionarului fondului cinegetic, a 
proprietarilor de terenuri, ITRSV, etc. privind problemele create de urşii habituaţi din localitate şi 
posibilităţile de rezolvare a acestora. 

• 21. iulie 2011 Acţiunea de informare/conştientizare pentru elevii din școlile elementare 
participanţii la tabără ecologică, organizat la Vărşag, jud. Harghita. 

• 21. iulie 2011 Acţiunea de informare/conştientizare pentru elevii din Şcoala Elementară 
„Janos Mathe” din Herculian, organizat în situl Natura 2000 Herculian din judeţul Covasna. 

•  20 iulie – 01 iunie 2011 expoziţia foto dedicată pădurii şi a ursului brun organizată la 
Muzeul Carpaţilor Orientali din Sfântu Gheorghe, jud. Covasna 

•  30 septembrie – 01 octombrie 2011 cu ocazia “Zilei Animalelor” s-a organizat o tabără 
ecologică pentru elevi la Cabana “Kalibasko” din comuna Lueta, judeţul Harghita. În cursul 
evenimentului elevii au participat la acţiuni de informare/conştientizare privind importanţa Zilei 
Animalelor, despre cunoştinţele legate de ursul brun şi habitatul natural al acestuia, precum şi 
reţeaua ariilor protejate din judeţul Harghita. În urma excursiei în teren elevii au colectat 
materiale naturale din pădure (crengi, frunze, muşchi, etc.) din care au realizat postere sub forma 
unor colaje. Aceste lucrări sunt folosite în continuare în cadrul campaniei de 
informare/conştientizare. Pentru a evalua eficienţa acestei acţiuni participanţii au completat câte 
un chestionar atât la începutul cât şi la sfârşitul evenimentului, dând dovada de o creştere 
însemnată a nivelului de cunoştinţe legate de tematica taberei ecologice.  

•  16 noiembrie 2011 întâlnirea de lucru la Sediul Consiliului Judeţean Harghita privind 
extinderea reţelei ecologice Natura 2000. La această întâlnire dl. Both Jozsef din partea 
Proiectului LIFEURSUS a susţinut o prezentare privind beneficiile socio economice a siturilor 
Natura 2000.  

• 14 decembrie 2011  întâlnire cu factorii interesaţi (reprezentanţii administraţiilor locale, 
proprietarilor de terenuri, composesoratelor, ocoalelor silvice şi gestionarilor fondurilor 
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cinegetice) din Lunca de Jos, judeţul Harghita, având ca subiect principal beneficiile ecologice şi 
sociale a reţelei ecologice Natura 2000, prevenirea pagubelor cauzate de urs.     

• 22 februarie 2012 întâlnirea cu factori interesaţi (reprezentanţii administraţiilor locale, 
proprietarilor de terenuri, composesoratelor, ocoalelor silvice şi gestionarilor fondurilor 
cinegetice la comuna Zetea din judeţul Harghita, având ca subiect principal beneficiile reţelei 
ecologice Natura 2000. Întâlnirea a avut loc în Căminul cultural Zetea şi fost promovată şi 
organizată cu sprijinul custodelui desemnat al sitului Natura 2000 „Harghita Mădăraş” Ocolul 
Silvic articular Liban-Zetea. 

• 23 februarie 2012 acţiune de educare/conştientizare despre siturile Natura 2000 şi ursul ca 
specie protejată de interes comunitar, organizat la Grupul Şcolar Economic “Johannes Kajoni” 
din Miercurea Ciuc, judeţul Harghita.  

• 28 februarie 2012 întâlnire cu reprezentanţii factorilor interesaţi din domeniul 
managementul vânatului şi a fondurilor cinegetice organizată la sediul AVPS Tărnava Mare din 
Odorheiu Secuiesc. 

  • 04 aprilie 2012 acţiune de educare/conştientizare în cadrul săptămânii „Scoala altfel” 
despre siturile Natura 2000 şi ursul ca specie protejată de interes comunitar, organizat la Liceul 
de Arta „Nagy Istvan” din Miercurea Ciuc, judeţul Harghita.  

• 13 aprilie 2012 participare la conferinţa intitulată “In serviciul mediului” organizată la 
Izvorul Mureşului, judeţul Harghita prin prezentarea unui material referitor la avantajele sociale 
şi ecologice a reţelei Natura 2000. 

• 18 mai 2012 reprezentanţii proiectului au participat la conferinţa internaţională intitulată 
“Utilizarea durabilă a pădurilor” organizat în comuna Dealu, jud. Harghita, printr-o prezentare 
privind management siturilor Natura 2000 respectiv  o prezentare despre prevenirea conflictelor 
urs-om.  

•  05. iunie 2012 acţiune de educare/constientizare la şcolile generale din Focşani, organizat 
de reprezentanţii APM Vrancea privind importanţa siturilor Natura 2000 în conservarea 
diversităţii biologice şi dezvoltarea comunităţiilor locale 

• 18-22 septembrie 2012 au avut loc în toată Europa evenimentele organizate cu ocazia  
ediţiei 11 a „Săptămânii Mobilităţii Europene”. Proiectul LIFEURSUS a participat la acest 
eveniment printr-o acţiune de conştientizare a populaţiei asupra influenţei nefavorabile ale 
transportului rutier asupra speciei urs, ca specie strict protejată de interes comunitar, precum şi 
asupra stării de conservare a habitatelor acestuia şi a siturilor Natura 2000 dedicate conservării 
acestei specii.  Evenimentul  a fost realizat prin deschiderea unui punct informativ în zona 
ultracentrală a municipiului Miercurea Ciuc, pe Piaţa Libertăţii. În cadrul punctului informativ 
vizitatorii au putut viziona o expoziţie de fotografii despre principalele acţiuni desfăşurate în 
cadrul Proiectului LIFE08 NAT/RO/000500, şi au putut beneficia de toate materialele 
informative editate în cadrul acestuia. Membrii echipei de implementare a proiectului au stat la 
dispoziţia vizitatorilor şi au purtat discuţii libere despre protecţia ursului brun, starea habitatelor 
naturale a acestuia, conflictele urs-om şi posibilităţile de prevenire a acestora. 
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În cadrul punctului informativ specialiştii din cadrul echipei de implementare a proiectului 
au susţinut o prezentare cu tema „Urşii şi traficul rutier”. Prezentarea PowerPoint a avut scopul 
de a sensibiliza vizitatorii asupra problemelor create de traficul rutier, având următoarea tematică: 

- Prezentarea generală a judeţului Harghita din punctul de vedere al reţelei de trafic rutier şi 
suprapunerea acestora asupra zonelor cu valoare naturală ridicată (situri Natura 2000, arii 
protejate) 

- Efectele drumurilor şi a traficului rutier: schimbarea peisajelor, efecte prin perturbarea 
mediului fizic, chimic, efecte asupra comportamentul animalelor în general şi a ursului în special, 
degradarea şi fragmentarea habitatelor. 

- Accidentele rutiere. De ce sunt importante? 
- Modalităţile de prevenire a accidentelor, de reducere a efectelor negative cauzate de 

drumuri şi trafic rutier.  
- Importanţa conştientizării populaţiei în acest sens. 
Prezentarea a avut loc începând cu orele 12.00. A fost deschisă oficial de către directorul 

executiv al APM Harghita, şi a fost urmărită şi de către reprezentanţii mass mediei locale şi 
naţionale. Datorită numărului limitat de locuri din cort, cca. 40-45 de persoane şi a numărului 
mare de vizitatori, această prezentare a fost repetată încă o dată, începând cu orele 13.20. 

• 18 septembrie 2012 la Topliţa a avut loc întâlnirea cu factorii interesaţi în managementul 
silvic şi cinegetic din comunele nordice ale judeţului Harghita. În urma întâlnirii participanţilor 
au fost furnizate informaţii despre funcţionarea reţelei ecologice Natura 2000, despre scopul şi 
acţiunile ce sunt efectuate în cadrul proiectului şi modalităţile de prevenire a pagubelor cauzate 
de urs. 

• 23 noiembrie 2012 excursia de studiu cu elevii din școlile generale din zona Miercurea 
Ciuc în situl Natura 2000 „Harghita Mădăraş”. În cadrul acestui eveniment cei 28 de participanţi 
au avut ocazia să aibă o incursiune în activităţile concrete de protejare a unui sit Natura 2000 
desemnată pentru conservarea ursului brun. 

 • 01 februarie 2013 participare la sesiunea de lucru privind realizarea programului local şi 
ofertei eco-turistice  pentru 2013 a localităţii Tuşnad Băi, prin susţinerea unei prezentări pe tema 
posibilităţilor de prevenire a problemelor cauzate de urşi gunoieri din localitate şi beneficiile în 
domeniul turismului a statutului de arie protejată de interes comunitar, sit Natura 2000. 

• 12 aprilie 2013 întâlnire de lucru cu toţi gestionarii fondurilor cinegetice din judeţul 
Harghita, organizată la Sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita din Miercurea Ciuc. 

• 22-24 aprilie 2013 au avut loc în toată Europa evenimentele organizate cu ocazia „Zilei 
Pământului”. Proiectul LIFEURSUS a participat la acest eveniment printr-o acţiune de 
conştientizare a elevilor asupra importanţei protecţiei valorilor naturale prin specia umbrelă - 
ursul brun Acest eveniment vizează îndeplinirea sarcinilor asumate în cadrul proiectului, prin 
acţiunile nr. D1, D3, D4 respectiv D5. Evenimentul  a fost realizat printr-o serie de 4 prezentări 
organizate la sala de evenimente a Bibliotecii Judeţene „Joanes Kajoni” din Miercurea Ciuc, 
judeţul Harghita. La fiecare prezentare au participat câte 2 clase de elevi din şcolile elementare 
din Miercurea Ciuc, conform tabelului: 
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Şcoala Clasa Numele învăţătorului Numărul 
elevilor 
participanţi  

Sc. Gen. Petőfi Sándor I. Török Mária 25 

Sc. Gen. Petőfi Sándor II. Pál Teréz 29 

Liceul de Arte „Nagy István” I. Antal Rozália 26 

Sc. Gen. „József Attila” I. Tamás Andrea  25 

Sc. Gen. „József Attila” III. Fazakas Tünde 26 

Sc. Gen. „Nagy Imre” II. Máthé Zsuzsa 22 

Sc. Gen. „Nagy Imre” IV. Dima Éva 26 

Sc. Gen. „Nagy Imre” III. Kovács Csilla 20 

 
S-a  participat în total un număr de 214 de persoane, împreună cu cadrele didactice 
 
• 30 iulie 2013 reprezentanţii proiectului au participat la tabăra anuala a Asociaţiei 

carpatine Ardelene organizat în comuna Frumoasa, jud. Harghita, printr-o prezentare privind 
management siturilor Natura 2000 respectiv  o prezentare despre prevenirea accidentelor 
provocate de  ursi.  

• 18.–20. octombrie 2013 A avut loc Conferinţa Silvicultorilor din Transilvania organizată 
la Odorheiu-Secuiesc şi la Harghita Mădăraş. La această conferinţă au fost invitaţi şi 
reprezentanţii APM Harghita de către OS Liban-Zetea (organizator asociat), custodele Sitului 
Natura 2000 ROSCI0090 “Harghita Mădăraş”.  Acţiunea de informare /conştientizare a valorilor 
naturale  s-a desfăşurat în cadrul ieşirii pe teren în Situl Natura 2000 ROSCI0090 “Harghita 
Mădăraş” zona mlaştinii de turbă denumită “Rákosi sáté” susţinut din partea APM Harghita de 
către Both József, membul echipei de implementare a proiectului Life+ 

 
 

4. Concursul de desene pentru elevi „Noi şi urşii” 
 

În conformitate cu planul de lucru din cadru proiectului, în perioada 22.04.2012 – 
22.06.2012 s-a organizat concursul de desene pentru elevi cu titlul „Noi şi urşii”.  

Scopul concursului a fost creșterea gradului de acceptare a ursului în rândul populaţiei 
locale şi conştientizarea necesităţii acţiunilor de conservare a speciei precum şi acţiunilor de 
prevenire a conflictelor între populaţie şi urşii.  

Concursul de desene a fost mediatizat prin mass media locală şi naţională, prin site-ul de 
internet al Proiectului (www.carnivoremari.ro) prin inspectoratele şcolare judeţene, precum şi în 
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urma întâlnirilor directe cu elevii la şcolile acestora. Echipa de implementare a proiectului a făcut 
vizită în 16 şcoli ai comunelor din zonele apropiate de siturile Natura 2000 implicate în proiect, 
încercând să motiveze participarea elevilor la acest eveniment.  

 

Nr. 
crt 

Data Şcoala Persoana contact Acţiunea desfăşurată 

1 23.04 Grupul Şcolar "Petőfi Sándor" 
Dăneşti 

Kajtar Csaba Prezentare/115 elevi 

2 23.04 Şcoala Generală "Márton Áron" 
Sândominic 

Veress Aranka Prezentare/95 elevi 

3 23.04 Şcoala Generală "Kiss Ferenc" 
Mădăraş 

 Afiş/regulament inmanat 
personal 

4 23.04 Şcoala Generală "Bálint Vilmos" 
Tomeşti 

Gáspár Emőke Afiş/regulament inmanat 
personal 

5 23.04 Şcoala Generală "Mártonffy 
György" Cârţa 

D-na. Kelemen Afiş/regulament inmanat 
personal 

6 23.04 Şcoala Generală "Cserei Mihály" 
Racu 

Pálosi Veronika Afiş/regulament inmanat 
personal 

7 24.04 Şcoala Generală Tulgheş 
 

Bârsan Gheorghe Afiş/regulament inmanat 
personal 

8 24.04 Grupul Şcolar Corbu Răucescu-Cozan 
Dumitru 

Afiş/regulament inmanat 
personal 

9 27.04. Şcoala Generală "Gal Sandor” 
Ciucsângiorgiu 

Tamas Sandor Prezentare/65 elevi 

10 03.05 Şcoala Generală "Köllő Miklós" 
Ciumani 

Antal Terez Prezentare/164 elevi 

11 03.05 Şcoala Generală “Elekes Vencel” 
Suseni 

Papp Csilla Prezentare/40 elevi 

12 08.05 Şcoala Generală “Kriza Janos” Balint Irma Prezentare/87 elevi 
13 09.05 Şcoala Generală “Dr. Lukacs 

Mihaly” Lunca de Jos 
Andras Ignac Prezentare/21 elevi 

14 10.05 Şcoala Generală “ Domokos Pal 
Peter” Lunca de Sus 

Mathe Zsuzsanna Prezentare/39 elevi 

15 16.05 Grup Şcolar Corund Szente Kalman Prezentare/55 elevi 
16 16.05 Şcoala Generală “Marosi 

Gergely” Şimoneşti 
Fodor Hedvig Prezentare/50 elevi 

Tabelul cu acţiunile de promovare a concursului de desene în judeţul Harghita 

Copii cu posibilităţi material mai slabe au fost încurajaţi prin distribuirea materialelor 
necesare concurării (blocuri de desen şi creioane colorate).  

Până la termenul limită de 25 mai 2012 la sediile agenţiilor judeţene de protecţia mediului 
au sosit 1556 de lucrări din 61 şcoli din mediul rural al judeţelor Harghita, Covasna şi Vrancea. 

Jurizarea a avut loc la data de 8 iunie 2012 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Harghita din Miercurea Ciuc, de către un juriu format din: 

- reprezentantul Liceului de Arte „Nagy Istvan” din Miercurea Ciuc,  
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- reprezentantul unui NGO din domeniul protecţiei naturii,  
- reprezentanţii echipei de implementare a proiectului din cele trei judeţe participante. 
Juriul a aprecia creativitatea, mesajul transmis şi realizarea artistică şi a lucrărilor şi a decis 

despre acordarea următoarelor premii:  
Premiile pentru cel mai bun desen din judeţele Harghita, Covasna şi Vrancea:  

Premiul I. - o bicicletă „Mountain Bike”  
Premiul II. - un aparat foto digital 
Premiul III. - set de campare (cort, saltea, sac de dormit) 

De asemenea au fost premiate lucrările cele mai reuşite din fiecare judeţ în parte.  
Premiul I. - un binoclu 
Premiul II. - un rucsac 
Premiul III. - set „Micul artist” 

Rezultatul jurizării au fost  publicat pe pagina de internet a Proiectului LIFEURSUS 
www.carnivoremari.ro. Premiile au fost  înmânate de către echipa de proiect direct elevilor 
premiaţi.  

Evenimentul festiv de anunţarea rezultatelor şi deschiderea expoziției din lucrările 
participante a avut loc în Galeria Consiliului Judeţean Harghita din Miercurea Ciuc, judeţul 
Harghita, în cadrul “Săptămânii Mediului”, în data de 8 iunie 2012. La acest eveniment în afară 
de elevii şi reprezentanţii şcolilor participante au fost prezenţi şi reprezentanţii Instituţiei 
Prefectului Judeţului Harghita, al Consiliului Judeţean Harghita precum şi al mass mediei locale. 
Expoziţia a putut fii vizionată până la data de 22. 06. 2012. 

Premiul special, o excursie de studiu pentru şcoala cea mai activă la acest concurs a fost 
câştigat de Şcoala Generală „Köllő Miklós” din Ciumani, judeţul Harghita. Această excursie a 
avut loc în data de 20.06.2012 prin vizitarea Grădinii Zoologice din Târgu Mureş, cu participarea 
unui număr de 45 de elevi şi cadrele didactice însoţitoare. 
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5. Anexe 
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