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2. Lista abrevierilor

Project acronym LIFE 13 NAT/RO/001154
COORDINATING BENEFICIARY

INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI AMENAJĂRI SILVICE, STAŢIUNEA  BRAŞOV ICAS

ASSOCIATED BENEFICIARY
FUNDAŢIA CARPAŢI FC
REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR KRONSTADT R.A. KRT
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PĂDURILOR MMAP
RNP ROMSILVA-ADMINISTRAŢIA PARCULUI NATURAL BUCEGI R.A. PNB
OCOLUL SILVIC AL ORAŞULUI RÂŞNOV R.A. OS

Other

BEAR TEAM BT

3. Rezumat

3.1 Progresul general

Proiectul ″Conservarea populaţiei de urs brun (Ursus arctos) din România″ a început
pe data de 03.10.2014. Conferinţa de lansare a reunit toţi partenerii proiectului, împreună cu
factorii interesaţi - primăriile din zonele cheie de implementare (Moeciu, Râșnov, Predeal,
Sinaia, Azuga, Bușteni, Moroeni, Bran, Comarnic), reprezentanți ai beneficiarului
coordonator și ai beneficiarilor asociați, ai Gărzii de Mediu, ITRSV, APM Brașov, OS Azuga,
Universității din București și Universității Transilvania din Brașov, fiind evidenţiate
obiectivele şi activităţile principale ale proiectului. Primele trei luni au fost axate în principal
pe proceduri administrative cum ar fi: elaborarea fișelor de post, angajarea personalului
necesar, semnarea acordurilor de colaborare, începerea procedurilor  de achiziții de servicii şi
echipamente, elaborarea unui plan de implementare a proiectului. Echipa de management a
proiectului  îşi desfăşoară activitatea la sediul beneficiarului coordonator ICAS Stațiunea
Brașov, ceilalți  parteneri  activând în spațiile proprii pentru desfăşurarea activităţilor.

Activitățile pregătitoare de tip A, au fost inițiate prin demararea analizei socio-
economice a grupurilor de interese din zona proiectului, care a fost și finalizată şi au continuat
cu analiza conflictelor și pagubelor produse de urs la nivel național, unde au fost analizate
datele oficiale de pagube înregistrate la autoritățile de mediu. Tot în cadrul acestei categorii, a
fost demarat studiul bonității fondurilor cinegetice la nivel național.

Activitățile concrete de tip C, au demarat cu studierea rezultatelor proiectelor legate de
specia urs brun la nivel național și a continuat cu pregătirea echipei de intervenție BEAR
TEAM (dotări și pregătire de specialitate) care a și avut patru intervenții de eliberare urși din
capcane.

Ca activitate concretă s-a realizat și instalarea unor culturi cinegetice în apropierea
zonelor de conflict din zona de implementare a proiectului (aproximativ 11000 puieți
plantați). În vederea îmbunătățirii ofertei trofice, o parte din echipa proiectului s-a deplasat în
Germania pentru un schimb de experiență în vederea înumulțiri și multiplicării mușuroaielor
de furnici, astfel ca experiența acumulată acolo să o aplice în România.
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S-a demarat crearea echipei de experți , care trebuie să cuprindă specialişti din
domeniul amenajării silvice şi cel al conservării naturii ce va avea rolul de a identifica
măsurile cele mai potrivite prin care să se armonizeze interesele de amenajare forestieră cu
cele de conservare a biodiversității.

Pentru a reduce conflictele şi implementarea unor măsuri de protecţie, în prima etapă,
membrii proiectului au luat situația stânelor la nivelul zonei de implementare a proiectului, de
la birourile agricole, de unde s-au identificat exact proprietarii și locațiile stânelor. În urma
centralizării stânelor la nivelul zonei de implementare a proiectului, au rezultat un număr de
60 de locații cu stâne distribuite pe raza a 12 unități adminstrative (primării).

S-a format echipa de patrulare în zona de implementare a proiectului, care are rolul de-
a diminua conflictele directe cu oamenii în zonele turistice. În luna aprilie au fost identificate
zonele unde sunt depozitate resturi menajere și amplasarea platformelor pentru colectarea
deșeurilor din zonele urbanizare, din apropierea pădurii și a zonelor turistice (zone de
campare, cabane, pensiuni, hoteluri, etc). În luna mai au fost monitorizate zonele unde a fost
semnalată prezența temporară a urșilor, veniți în scopul de a se hrăni cu resturi menajere.

În cadrul activităților de montorizare de tip D, a fost numită structura de monitorizare
a proiectului, în vederea atingerii obiectivelor de conservare a speciei Ursus arctos. S-au
determinat indicatorii de evaluare  a impactului, ce permite analiza periodică a situației de
fapt, în comparație cu starea inițială, înregistrată la începutul proiectului și s-a început
monitorizarea acestora.

Sociologul a început conceperea și testarea uni chestionar, ce va fi aplicat anual
factorilor interesați față de problematica de conservare a ursului brun și importanța siturilor
Natura 2000 pentru conservarea biodiversității. S-au determinat indicatorii de evaluare  a
atitudini factorilor interesați în zona de implementare a proiectului.

La începutul proiectului au fost evaluați 12 indicatori, rezultatul evaluării este
consemnat în Raportul de evaluare a stării inițiale de conservare a ursului brun în zona
proiectului, prin stabilirea indicatorilor de pornire pentru acțiunile de tip C. (Anexă).

Evaluarea indicatorilor a luat în calcul perioada dintre 15 septembrie 2013 și 14
septembrie 2014, având în vedere că datele existente, centralizate până la nivelul autorității
publice centrale, nu permiteau accesul la situațiile conflictuale din ultima parte a anului 2014,
precum și necesitatea unor date aferente tuturor celor patru sezoane, pentru a surprinde
diferențele determinate de sezon asupra numărului de conflicte.

Analiza tuturor indicatorilor cantitativi în zona de implementare a proiectului pentru
evidențierea numărului de conflicte au avut ca sursă raportările existente la nivelul factorilor
implicați în gestionarea speciilor.

În plus față de datele existente enumerate mai sus, în zona de implementare a
proiectului au fost identificate zonele de risc la conflicte pe baza analizei rezultatelor mai
multor proiecte specifice derulate în zonă.

Din zonele de risc identificate în etapa anterioară au fost selectate zonele în care s-a
efectuat un studiu de teren, respectiv fondurile cinegetice pe suprafața cărora au fost aplicate
fișele de teren, prin intervievarea factorilor implicați.

În cadrul activităților de educare și informare, s-a realizat conceptul și au fost printate
primele materiale informative, aferente ctr. nr. 748/16-Mar-2015, și anume: 600 de broșuri
A5, 200 postere A2, 12 panouri informative, 300 tricouri și 300 de şepci, 900 de autocolante,
2 bannere, 1000 pixuri. S-a dezvoltat site-ul web şi forum de discuţii de pe Facebook,
actualizate permanent cu progresul activităților.
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3.2 Evaluare pentru a stabili dacă obiectivele proiectului și planul de lucru sunt încă
viabile

Obiectivele proiectului și planul de lucru sunt încă viabile după cum au fost  prevăzute
în proiect. Au existat unele întârzieri în unele acțiuni sau în inițierea procedurilor de achiziții,
dar nici una  dintre acestea nu sunt iremediabile și nici una dintre acestea nu sunt susceptibile
de a modifica realizarea obiectivelor proiectului sau succesul acțiunilor unice.

3.3 Probleme întâmpinate
Până în acest moment nu au existat probleme semnificative în ceea ce privește

implementarea proiectului. Singura problemă întâmpinată fiind întârzieri minore în
implementarea unor acțiuni, dar care au fost finalizate până la depunerea acestui raport (de
exemplu, activitatea A1 a fost întârziată cu o lună jumătate, însa a fost finalizată cu succes).

4. Descrierea administrativă

4.1 Descrierea echipei de management
Managementul proiectului respectă propunerea din proiect, din punct de vedere al

componenței, instituțiilor implicate și al rolurilor prevăzute . La derularea proiectului vor
participa 6 entităţi, dintre care una este beneficiarul coordonator al proiectului (Institutul de
Cercetări și Amenajări Silvice, Stațiunea Brașov) şi cei cinci beneficiari asociați ai proiectului
(P1 - FC, P2 –KRT, P3-MMAP, P4-PNB, P5-OSR).

S-a desemnat echipa de management a proiectului formată din managerul de proiect,
în persoana domnului Ramon Romulus JURJ, rol asumat încă din perioada depunerii
proiectului, din partea coordonatorului ICAS. Tot din cadrul coordonatorului ICAS, a fost
numit atât Responsabil ştiinţific şi tehnic al proiectului - doamna Georgeta IONESCU, cât și
responsabilul financiar al proiectului-Ec. Maria FUMEA. Pozițiile de asistent manager (Ec.
Daniel VIŞAN) și Responsabil Administrativ și Achiziții (Ec. Ioana NEGREA) au fost
desemnate din cadrul beneficiarului asociat Fundația Carpați (Vezi Anexa-F1.4 Desemnarea
echipei de management).

S-au finalizat atunci şi fisele de post aferente acestor funcţii, fiind stabilite
responsabilități clare pentru persoanele implicate în managementul proiectului (vezi Anexa
F1.9 Fişe de post pentru echipa de management a proiectului).

Au fost elaborate acordurile de colaborare, încă de la lansarea proiectului, fiind astfel
înmânate beneficiarilor asociați în vederea agreării şi semnării. În mapa fiecărui partener a
fost inclusă sinteza costurilor pentru fiecare instituție implicată, în vederea unei adecvate
gestionări financiare. După semnarea acordurilor, au fost trimise coordonatorului cererile de
plată, în vederea virării primei tranșe din contribuția CE. De asemenea, au fost emise decizii
de alocare a personalului permanent în cadrul proiectului.

S-au desemnat responsabilii din partea beneficiarilor asociaţi:
 FC-Negrea Ioana;
 KRT-Dida Cosmin;
 MMSC-Manta Nicolae;
 OSR-Apostu Adrian;
 PNB-Damian Mihai.

S-a desemnat structura de monitorizare a impactului acțiunilor proiectului asupra stării
de conservare a ursului brun din partea coordonatorului ICAS şi a beneficiarului asociat FC,
stațiunea Brașov, formată din 5 experți faună (4 din partea ICAS-Pașca Claudiu, Vișan
Daniel, Sârbu George, Cazacu Roxana și Cotovelea Ancuța din partea Fundația Carpați).
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În vederea unei bune planificări şi a monitorizării proiectului, sâptâmânal se
organizează şedințe de lucru pentru a verifica progresul activităților în curs de derulare și
pentru a preveni și remedia eventuale întârzieri.

Raportul de inițiere a proiectului sintetizează progresul privind procedurile
administrative de început al implementarii proiectului pană la 31.12.2014 (vezi Anexa F1.8
Raport de inițiere al proiectului)

In 13-14 Ianuarie a fost organizată o întâlnire cu echipa proiectului, cu scopul de a
stabili gannt-ului de implementare, de a aloca responsabilități în cadrul fiecărei activități, de a
monitoriza îndeplinirea obiectivelor cheie, de a aloca resursele proiectului în timp, de a stabili
care achiziții sunt prioritare etc.

În data de 27 Ianuarie a avut loc întâlnirea cu responsabilii financiar-contabili ai
instituțiilor partenere (Anexa F1.11 Prezenţa la sedința de lucru cu partenerii proiectului), în
vederea clarificării modului de înregistrare a cheltuielilor aferente proiectului, a modulului şi
a frecvenței fluxului de documente între parteneri (cel puţin o dată la trei luni trebuie trimise
BC documentele). Au fost evidențiate aspecte de bază în instituirea sistemului contabil aferent
proiectului, cu analitice distincte care să evidențieze costurile aferente acestuia. Mai mult, s-a
discutat despre instituirea unui sistem de înregistrare a timpului dedicat pentru proiect de către
personalul aferent, în caz că acesta nu există in cadrul instituției partenere și despre
necesitatea existenței unei referințe clare privind proiectul pe facturile aferente achizițiilor. Au
fost de asemenea stabilite regulile privind achizițiile, care trebuie să respecte principiile
eficienției și raportul optim cost-beneficiu, iar contractele care depășesc pragurile stabilite
privind achizițiile publice în legislația națională sau europeană trebuie să urmeze procedurile
mai complexe. Această şedință s-a finalizat cu elaborarea procedurilor de lucru între parteneri
(Vezi Anexa F1.12 Proceduri de lucru între parteneri).

4.2 Organigrama echipei de proiect şi a echipei de management (Anexa nr. F1.5 şi
F1.7 )

S-au elaborat organigramele echipei de implementare (Anexa F1.6), echipei de
management (Anexa F1.5), care evidențiază raporturile dintre staff-ul implicat și relațiile de
subordonare. Organigrama partenerilor subliniază raportul de colaborare între instituțiile
partenere și subordonarea acestora către coordonator (Anexa F1.7).

4.3 Stadiul acordurilor de colaborare şi conţinutul acestora

La finalul lunii octombrie au fost semnate acordurile de parteneriat dintre ICAS şi
Fundaţia Carpaţi (22.10.2014), Ocolul Silvic Râşnov (23.10.2014), Parcul Natural Bucegi
(22.10.2014) şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt (22.10.2014). Acordul cu
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a fost semnat abia în Iunie (29.06.2015), procedura
fiind întârziată din cauza procedurilor greoaie pentru crearea contului și a celorlalte
formalități care durează mai mult în cadrul acestei instituții.

Acordurile de colaborare au respectat recomandările Comisiei din Life+ guidelines for
Partnerships Agreements. Acestea cuprind date privind:

 Identificarea părţilor contractante;
 Obiectul contractului;
 Durata contractului;
 Rolul şi obligaţiile beneficiarului coordonator;
 Rolul şi obligaţiile beneficiarului asociat
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 Obligaţiile comune stabilite între coordonator şi beneficiar;
 Subcontractanţi;
 Răspunderi contractuale şi civile;
 Conflicte de interes;
 Publicitatea proiectului Life;
 Confidenţialitatea;
 Valoarea contractului şi contribuţia financiară a beneficiarului asociat;
 Forma de plată şi dispoziţii financiare;
 Comisia de audit financiar a proiectului;
 Dreptul de proprietate intelectuală;
 Clauze speciale;
 Încetarea, întârzierea, sistarea şi rezilierea contractului;
 Litigii;
 Alte clauze;
 Legea aplicabilă contractelor.

Contractele au fost semnate în cazul beneficiarilor asociaţi, de către subunităţile care sunt
direct implicate în implementarea proiectului.

5. Descrierea tehnică

5.1 Activităţi
5.1.1. ACȚIUNEA A.1 - ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ A GRUPURILOR DE

INTERESE

Obiectiv: Obiectivele acestei acţiuni sunt: identificarea categoriilor de factori de interes care
sunt implicate activ sau colateral sau a căror activitate se poate răsfrânge asupra speciei vizate
de proiect şi cunoaşterea necesităţilor, aşteptărilor şi intereselor acestora, precum şi opiniile
referitoare la specia urs şi la activitatea acestuia.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de
implementare a proiectului.

Rezultate aşteptate:

1. Studiu, care include:
 cunoaşterea, în detaliu, a necesităţilor şi aşteptărilor factorilor interesaţi;
 evoluţia raportului de forţe (sociale, politice, economice) din zonă, respectiv a

factorilor de presiune asupra ariilor protejate în cele două situri;
 recomandări cu privire la modalităţile de abordare şi gradul de implicare / consultare a

fiecărui factor interesat pe parcursul fazei de planificare sau implementare a
proiectului.

2. Bază de date, transpusă în format digital, rezultând un instrument grafic care oferă
informaţii detaliate privind grupurile de interese (instituţii administrative, agenţii economici,
unităţile învăţământ şi cercetare, asociaţiile şi organizaţiile de mediu, populaţia etc.), natura
legăturilor dintre ele şi impactul potenţial.
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Progresul înregistrat:
 S-au identificat grupurile de interese care sunt implicate activ sau colateral sau a

căror activitate se poate răsfrânge asupra speciei vizate de proiect;
 S-a conceput chestionarul în concordanţă cu metodologia sociologică consacrată,

itemii fiind construiţi pe baza informaţiilor care se doresc a se obţine, urmărindu-se
obiectivele activităţii şi ale proiectului şi contextul socio-economic actual;

 S-a pretestat chestionarul pentru a verifica aplicabilitatea itemilor;
 S-a finalizat instrumentul de lucru (model chestionar);
 S-a aplicat chestionarul pentru colectarea datelor unor persoane din toate categoriile

de factori de interes din toată zona de implementare a proiectului;
 S-au introdus datele culese în format electronic;
 S-au generat date grafice pe baza frecvenţei cu care apar răspunsurile;
 S-au analizat şi interpretat rezultatele.

Pentru aplicarea chestionarelor au fost abordate 430 de persoane și s-au aplicat în total
343 de chestionare, din care 320 de chestionare au fost validate, iar 23 au fost invalidate
datorită faptului că au fost completate deficitar sau aleator. Din totalul de 430 de persoane
abordate, un număr de 87 de persoane nu au răspuns invitației de a răspunde la chestionare,
invocând diferite motive. (lipsă de timp, necunoștință de situație sau pur și simplu au refuzat).

Aplicarea chestionarelor s-a efectutat pe respondenţi din toate categoriile de grupuri de
interese care se regăsesc în anexă, din toate cele 3 judeţe de interes Braşov, Prahova şi
Dâmboviţa.

S-au făcut deplasări şi s-au aplicat chestionare la autoritățile naționale din București,
pe raza  judeţelor Brașov, Prahova și Dâmbovița, în localităţile din zona de implementare a
proiectului.

Acțiunea s-a finalzat cu realizarea unui studiu sociologic, a unui raport de teren și cu
creearea unei baze de date, care oferă informații privind grupurile de interese, natura
legăturilor dintre ele și impactul potențial.

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:
Au fost întâmpinate dificultăţi la aplicarea chestionarului în teren. Unele instituţii nu

au dorit să completeze decât cu adresă de înaintare, iar în rândul localnicilor din zonele de
interes au fost multe persoane abordate care nu au dorit să răspundă din lipsă de timp, de
interes sau fiind în necunoştinţă de cauză.

Continuarea activităţii:
Activitatea practic a fost finalizată, dar pe parcursul proiectului se vor utiliza

rezultatele studiului în implementarea celorlalte activități și în lucrul cu factorii de interes.

Anexe:
Anexa nr. A1.1 Model chestionar socio-economic
Anexa nr. A1.2 Raport de teren
Anexa nr. A1.3 Studiu socio-economic al grupurilor de interes
Anexa nr. A1.4 Lista factorilor de interes identificaţi
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5.1.2 ACȚIUNEA A.2 - ANALIZA CONFLICTELOR OM-URS LA NIVEL
NAŢIONAL ŞI LA NIVEL LOCAL ÎN ZONA DE CONFLICT BRAŞOV-VALEA
PRAHOVEI

Obiectiv: Activitatea urmăreşte stabilirea tipologiei conflictelor, factorii determinanţi,
frecvenţa şi localizarea conflictelor, măsurile de soluţionare adoptate până în prezent,
identificarea zonelor cu potenţial ridicat de risc al apariţiei unor conflicte între om-urs, în
vederea implementării unor sisteme de protecţie împotriva pagubelor.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă
schema de implementare a proiectului.

Rezultate aşteptate:
Raport final de analiză a conflictelor om-urs, care să cuprindă următoarele aspecte:

 tipologia conflictelor, factorii determinanţi, frecvenţa şi localizarea conflictelor,
măsurile de soluţionare adoptate până în prezent şi zonarea riscurilor de conflicte în
aria proiectului.

 hartă GIS format cu zonarea riscurilor de apariţie a conflicte în aria proiectului pe trei
categorii de importanţă, unde se pot implementa sistemele de protecţie a bunurilor şi
animalelor domestice împotriva pagubelor provocate de urs.

Progresul înregistrat:
 S-au identificat grupurile de interese a căror activitate poate interfera cu specia şi

genera conflicte om-urs.;
 S-a conceput chestionarul în concordanţă cu metodologia sociologică consacrată, iar

construirea itemilor a urmărit problematica conflictelor om-urs;
 S-a pretestat chestionarul pentru a verifica aplicabilitatea itemilor;
 S-a finalizat chestionarul de lucru (fișa de teren);
 S-a completat chestionarul cu date oficiale referitoare la pagubele produse de urs,

provenite de la instituțiile de mediu (Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Agenția
Națională pentru Protecția Mediului și Agențiile pentru Protecția Mediului județene).

 Datele colectate oficial de la autoritățile de mediu au fost centralizate și grupate în
două categorii: pagube produse de urs la nivel național cu procese verbale aprobate de
autorități pentru despăgubiri (169 de pagube) și conflicte urs cu pagube neaprobate la
plată (10 pagube). Aceste date oficiale cuprind: localizarea conflictului (pagubei),
specia de animale domestice pagubă, persoana păgubită, despăgubire (da sau nu) și
valoare despăgubire. (vezi Anexe).

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:
Nu au fost întâmpinate dificultăți deosebite

Continuarea activităţii:
Activitatea continuă pentru atingerea  obiectivelor propuse.
În perioada următoare, colectarea datelor referitoare la pagubele și conflictele produse

de specia urs se va continua în zonele rezidențiale, turistice și agropastorale. După ce sunt
colectate toate datele, acestea se vor prelucra, analiza și interpreta, astfel încât să se atingă
itemii propuși.
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Anexe: Anexa nr. A2.1 - Chestionarul (Fișa de teren - analiza conflictelor om-urs la nivel
național și local în zona de conflict Brașov - Valea Prahovei).

Anexa nr. A2.2- Centralizator pagube urs

5.1.3 ACȚIUNEA A.3 - ANALIZA BONITĂŢII (CALITĂŢII) HABITATULUI
URSULUI BRUN LA NIVEL NAŢIONAL PRIN PRISMA DEZVOLTĂRII SOCIO-
ECONOMICE DIN ULTIMUL DECENIU

Obiectiv: Analizarea calităţii habitatelor populate cu urs din România prin determinarea
suprafeţei habitatului natural existent la momentul de faţă în raport cu habitatul natural din
perioada anterioară dezvoltării zonelor urbane şi a infrastructurii, precum și prin determinarea
bonității habitatelor pe fonduri de vânătoare și a calculu lui efectivului optim pe fonduri
cinegetice, pentru specia urs, la nivelul întregii ţări utilizând cheia de bonitare realizată de
ICAS.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de
implementare a proiectului.

Rezultate aşteptate:
Un raport care cuprinde următoarele:

 distribuţia comparativă a prezenţei factorului antropic la nivelul ariei proiectului,
 efectivele optime la nivel de fond cinegetic,
 bonitatea  habitatelor naturale la nivel de fond cinegetic,
 îndrumar practic pentru analiza bonităţii habitatelor populate cu urs.

Progresul înregistrat:

S-a început colecarea datelor din teren, de la 150 fonduri cinegetice, acoperind habitatele de
urs din partea estică și vestică a Carpaților Meridionali, partea sudică a Carpaților Orientali,
precum și o parte din Carpații Occidentali. Pentru această zonă s-a determinat bonitatea
fondurilor cinegetice și s-a calculat efectivul optim.

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:
Nu au fost întâmpinate dificultăți deosebite

Continuarea activităţii:
Activitatea continuă pentru atingerea  obiectivelor propuse.
În perioada următoare se va continua cu etapa de colectare date din teren și pentru

fondurile cinegetice rămase la nivel național din zonele cu habitat pentru specia urs.
După ce toate datele de teren au fost colectate, centralizate se determină efectivele optime
pentru specia urs și bonitatea habitatelor naturale pentru fiecare fond cinegetic la nivel
național. Pe baza experienței acumulate în această acțiune, la finalul ei, se va realiza un
îndrumar practic pentru analiza bonităţii habitatelor populate cu urs.

Anexe: Anexa nr. A3.1 - Hartă analiza bonității - fondurile cinegetice de unde s-au
colectate date

Anexa nr. A3.2. - Centralizator fonduri cinegetice de unde s-au colectat date de
teren pentru calculul efectivului optim și determinarea bonității habitatelor de urs la nivel
național
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5.1.4 ACȚIUNEA C.1 - REVIZUIREA PLANULUI DE ACŢIUNE PENTRU
CONSERVAREA POPULAŢIEI DE URS BRUN DIN ROMÂNIA

Obiectiv: elaborarea unui plan de acţiune revizuit, atât în urma analizei rezultatelor şi
transferului bunelor practici ale proiectelor la nivel naţional şi regional cu referire la populaţia
de urs brun din România cât şi în urma consultării factorilor de decizie şi interes la nivel
naţional, regional şi local.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de
implementare a proiectului.

Rezultate aşteptate:
 Un document ce conţine planul de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs

brun din România revizuit
 Planul de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România avizat

de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Progresul înregistrat:
În vederea elaborării planului de acțiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din

România revizuit și organizarea întâlnirilor de lucru în cadrul cărora se vor analiza studiile
derulate în România referitoare la managementul și biologia speciei. A fost realizată o bază de
date cu toate studiile realizate în ultimii 15 ani, referitoare la populația de urs brun din
România. Informațiile introduse în baza de date sunt: denumirea studiului, beneficiari, sursa
de finanțare, perioada de derulare, aria proiectului, scopul studiului, aspectele analizate în
cadrul respectivului studiu care vizează principalele acțiuni (estimarea populației, conservarea
habitatelor, prevenirea și reducerea conflictelor, controlul mărimii populației), principalele
rezultate obținute și după caz link-uri ale paginilor web ale proiectelor. Completarea bazei de
date se va finaliza la sfârșitul lunii iunie 2015.

În data de 30.01.2015, la sediul ICAS Brașov, a fost realizată o întâlnire de  grup de
lucru pentru revizuirea Planului de acțiune la nivel național al populației de urs. La această
întâlnire au participat echipa de management a proiectului, câte un reprezentant de la
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului.
Această întâlnire a avut rol formal de-a informa autoritățile de mediu despre intențile
proiectului în acest sens și s-au stabilit bazele Planului de acțiune (Anexe invitații și lista de
prezență).

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:
În derularea acestei activităţi nu au fost identificate probleme majore, care să afecteze,
rezultatele activităţii şi obiectivele proiectului.

Continuarea activităţii:
Activitatea continuă pentru atingerea  obiectivelor propuse.
În perioada următoare se vor derula activități în vederea organizării întâlnirilor de

lucru la care vor participa experţii pe faună de la nivel naţional, experţii pe conservare,
administratori ai fondului forestier, gestionari ai fondurilor cinegetice, reprezentanţi ai
agenţiilor de protecţia mediului, inspectori silvici de la structurile de control pe vânătoare,
reprezentanţi ai administraţiilor locale, regionale şi naţionale.
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Anexe: Anexa nr. C.1.1. – Invitație şi lista de prezenţă la sedinţa de lucru privind revizuirea
planului de acţiune a populaţiei de urs brun

Anexa nr. C1.2 – Baza de date cu articole privind fundamentarea ştiinţifică a
revizuirii planului de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun

5.1.5 ACȚIUNEA C.2: CREAREA ŞI FUNCŢIONAREA UNEI ECHIPE DE
SPECIALIŞTI (BEAR CONFLICT) ACREDITAŢI PENTRU REZOLVAREA
SITUAŢIILOR CONFLICTUALE DINTRE OM ŞI URS

Obiective:
Obiectivele acestei activităţi se referă la formarea unei echipe de specialiști la nivel

național (BEAR CONFLICT/ Conflicte om-urs ) și o rețea BEAR NETWORK.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă
schema de implementare a proiectului.

Rezultate aşteptate:
1. O echipă BEAR CONFLICT, formată din 10 specialiști agreați de Ministerul Mediului

Apelor și Pădurilor, pentru evaluarea pagubelor și stabilirea compensațiilor necesare
protejării ursului.

2. Un ghid de evaluare al pagubelor produse de urs.
3. O hartă cu zonele de risc la nivel național.
4. 20 de  întâlniri cu specialiștii în conservarea biodiversității.
5. Curs de pregătire de minim 3 zile pentru echipele cele cinci echipe regionale BEAR

CONFLICT.
6. O propunere de completare a actelor normative în vigoare.

Progresul înregistrat:
Acțiunea oficial a început în luna a 7-a de proiect (aprilie 2015), însă discuțiile la

nivelul Ministerului Mediului au început din luna noiembrie 2014, iar activitatea practică a
început în luna aprilie 2015.

În cadrul acestei activităţi a fost realizată o întâlnire cu un consilier al ministrului
mediului și directorul departamentul de biodiversitate,  unde s-a discutat strategia de începere
a realizării unui draft de act normativ, pentru funcţionarea echipelor de intervenţie, de
evaluare a pagubelor şi a riscurilor produse de specia urs, însă între timp au fost schimbări
politice semnificative la nivelul Ministerului Mediului și a trebuit să reluăm discuția cu noua
echipă.

O parte din membrii proiectului au  început colectarea datelor referitoare la zonele de
risc pentru conflicte om-urs, date provenite din rapoartele oficiale ale gestionarilor fondurilor
cinegetice, depuse la Agențiile pentru Protecția Mediului județene.

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:
Datorită schimbărilor politice avute în perioada imediată după începerea proiectului,

strategia de începere a realizării draftului de act normativ s-a îngreunat, deoarece s-au
schimbat persoanele de decizie cu care am demarat discuțiile, iar acum s-a reînceput discuția
cu echipa nouă de la Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor pentru formarea echipei de
specialiști BEAR CONFLICT.
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Continuarea activităţii:
Activitatea continuă pentru atingerea obiectivelor propuse.
În anul 2015 se va realiza harta zonelor de risc la nivel național și ghidul de evaluare a

pagubelor.
Tot în anul 2015 se vor realiza primele întâlniri cu specialiștii în domeniu.
Se vor continua discuțiile cu echipa de la Ministerul Mediului în vederea propunerii

unui act de completare a actelor normative în vigoare.

Anexe: - nu este cazul

5.1.6 ACȚIUNEA C.3: CAPTURAREA, RELOCAREA ŞI MONITORIZAREA
EXEMPLARELORDE URS PROBLEMĂ LA NIVELUL ÎNTREGII ARII A
PROIECTULUI

Obiective:
Obiectivele acestei activităţi se referă la aspectele legate de:  capturarea, imobilizarea,

monitorizarea şi relocarea exemplarelor de urși problemă  în zone neantropizate  fără a pune
în pericol vieţi omeneşti sau viaţa animalului, perfecţionarea metodologiei existente, stabilirea
şi alegerea celor mai bune soluţii pentru  creşterea eficienţei acestor acţiuni.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă
schema de implementare a proiectului.

Rezultate aşteptate:

1. Echipă BEAR TEAM la nivelul proiectului, perfecționată și dotată, formată din două
nuclee de intervenție (o echipă intervenție pentru NV și una SE).

2. Bază de date ce va cuprinde toate zonele cu urşi problemă (hărţi GIS), fişa individuală
a animalului capturat (eliberat) ce va conţine datele biometrice şi particularităţi de
recunoaştere a exemplarului, pagubele (acolo unde este cazul) şi valoarea estimativă
ale acestora.

3. Realizarea unui sistem rapid de comunicare, activ (24/24h - la sediul ICAS BRAŞOV -
0268 419 936), între echipa de intervenţie şi autorităţile locale implicate sau
gestionarii fondurilor cinegetice pe raza căruia se produce evenimentul (conficte om-
urs).

4. Montarea unor sisteme de monitorizare GPS pe 20 de exemplare de urs relocate.
5. Îndrumar tehnic pentru capturare, relocare și monitorizarea exemplarelor de urs-

problemă.

Progresul înregistrat:
1. A fost realizat un curs teoretic şi practic privind manipularea armei de tranchilizare şi

accesoriile acesteia, dozajul şi efectul substanţelor utilizate pentru sedare, manipularea
şi tratamentul animalelor sub regim de anestezie, au participat 10 persoane.

2. Sistemul rapid de comunicare și informare asupra conflictelor om-urs este funcțional
fără întreruperi (0268 419 936 - la sediul ICAS BRASOV- activ  24/24) și funcționează
în baza unui protocol de intervenție a echipei BEAR TEAM.
BEAR TEAM este o echipă de specialiști care intervine în mod rapid asupra
conflictelor om-urs fără întreruperi (24/24 h).
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3. A fost elaborat un protocol de funcționare a echipei de intervenție BEAR TEAM, unde
sunt descriși toți pașii pe care trebuie să-i urmeze echipa. (Protocolul se găsește în
Anexe la Raportul de activitate).

4. A fost realizată achiziția echipamentului necesar echipei de intervenție: un
autolaborator - autoutilitară 4X4, echipament specific (armă de tranchilizare, seringi,
ace, etc.) şi targă de transport.

5. Au fost achiziționate 20 de colare GPS, necesare pentru monitorizarea exemplarelor
de urs din zona de implementare a proiectului.

6. A fost realizat raportul de activitate pentru perioada octombrie 2014 - mai 2015, unde
sunt stipulate detaliat toate activitățile din cadrul acțiunii.

7. A fost pregătit dosarul pentru obținerea derogării necesare obținute de la Ministerul
Mediului Apelor și Pădurilor, pentru capturarea a 20 exemplare urs, în vederea
montării sistemelor GPS și monitorizării acestor exemplare de urs.

8. A fost elaborată fişa tip de monitorizare şi înregistrare a datelor biometrice.
9. Acțiuni de eliberare la nivel național a patru exemplare de  urs din laț (braconaj),

constând în imobilizare chimică, tratare și eliberare.

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:
1. La începutul proiectului am întâmpinat probleme administrative locale, referitoare la
procedurile de achiziții publice a echipamentelor, ce au îngreunat procedura. Însă la
sfârșitul lunii ianuarie anul 2015, au fost deblocate aceste probleme administrative și s-a
început procedura de achiziție, astfel că la sfârșitul lunii mai am reușit să achiziționăm
principalele echipamente propuse.
2. Au existat situaţii în care datorită unor deficienţe de comunicare din partea
gestionarilor fondurilor cinegetice,  echipa de intervenţie a trebuit să acţioneze şi pe
timp de noapte, lucru deosebit de riscant şi în acelaşi timp foarte periculos.
3. O altă situaţie dificilă o constituie operaţiunea de izolare a zonei de intervenţie care în
anumite locaţii nu se  poate realiza perfect.

Continuarea activităţii:
Activitatea continuă pentru atingerea obiectivelor propuse.
Acțiunile de capturare, relocare, montare colare GPS și monitorizare au fost pregătite

și urmează a se realza în perioada următoare .
Echipă BEAR TEAM activă pentru toate situațile de conflict și constitue o prioritate în

managementul conservativ al populației de urs.
Pe baza experienței acumulate anterior și pe baza acțiunilor ce urmează a se realiza în

proiect, urmează în perioada următoare a se realiza un îndrumar tehnic pentru capturare,
relocare și monitorizarea exemplarelor de urs-problemă.

Anexe:
Anexa nr. C3.1 Raport de activitate
Anexa nr. C3.2 Agenda cursului training echipă BEAR TEAM
Anexa nr. C3.3 Training echipă BEAR TEAM
Anexa nr. C3.4 Diplomă Sârbu George-Curs tranchilizare
Anexa nr. C3.5 Prezenţă training BEAR TEAM
Anexa nr. C3.6 Protocol intervenţii BEAR TEAM
Anexa nr. C3.7 Anexă protocol intervenţii BEAR TEAM
Anexa nr. C3.8 Fişă capturare date biometrice
Anexa nr. C3.9 Hartă intervenţii eliberare din laţ
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5.1.7 ACȚIUNEA C.4 - ÎMBUNĂTĂŢIREA OFERTEI TROFICE FAVORABILE
HRĂNIRII NATURALE A URSULUI ÎN VECINĂTATEA ZONELOR DE
CONFLICT

Obiectiv: Acţiunea urmăreşte îmbunătăţirea şi diversificarea ofertei trofice favorabile hrănirii
naturale a ursului prin multiplicarea muşuroaielor de furnici, înfiinţarea unor suprafeţe de
cultură cinegetică şi promovarea prin lucrări silvice a speciilor vegetale preferate de urs.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de
implementare a proiectului.

Rezultate aşteptate:
1. Un îndrumar tehnic de aplicare a soluţiilor de îmbunătăţire a ofertei trofice favorabile
hrănirii naturale a ursului,
2. Mutarea și multiplicarea a 100 muşuroaie de furnici anual,
3. Plantarea a 13160 puieţi + 6000 butaşi de zmeur și mur, pentru îmbogăţirea ofertei trofice,
4. Împăduriea a  25 ha teren, cu diverse specii de arbori şi arbuşti fructiferi utilizați de urs
pentru hrănire,
5. Raport de activitate privind îmbunătățirea ofertei trofice.

Progresul înregistrat:
Echipa de implementare a participat la un curs de multiplicare pe cale artificială a

furnicilor. Cursul de multiplicare pe cale artificială a furnicilor s-a desfășurat în Germania, în
cadrul Universității din Freiburg, unde domnul Prof. Dr. Klimetzek, expert în biologia
furnicilor de pădure, a prezentat particularitățile înmulțirii pe cale artificială a furnicilor și
identificarea speciilor de furnici care se pretează la multiplicare. Echipa de implementare a
participat și la activități de teren, desfăşurate într-o pădure din apropierea orașului Freiburg,
care au presupus identificarea mușuroaielor din suprafețele de probă și determinarea speciilor
găsite.

Pe baza cursului de specialitate realizat de echipa proiectului, s-a adaptat  metodologia
de multiplicare a furnicilor la nivelul zonei de implementare a proiectului.

S-au identificat zonele cu densitate mare de muşuroaie de furnici de pădure, la nivelul
ariei proiectului, de unde urmează a se muta/multipilca mușuroaiele. Principalele zone sunt:
FC 23 Lemnia/ Covasna; FC 20 Lepșa/ Vrancea; FC 5 Porumbacu/Sibiu; FC  36
Faroani/Bacău. Identificarea zonelor cu densitate mare de furnici de pădure s-a făcut prin
consultarea literaturii de specialitate și a amenajamentelor silvice. Pe baza acestor date s-a
realizat harta distribuțiilor mușuroaielor de furnici la nivel național.(Anexe)

Au fost identificate zonele pentru colonizarea furnicilor,  în urma deplasărilor în teren.
Criteriile de stabilire a zonelor de colonizare, în cazul furnicilor de pădure, au fost asemănarea
stațiunilor forestiere și  prezența lemnului mort în teren. Furnicile de câmp vor fi relocate în
poienile din aria proiectului.

În perioada de primăvară a anului 2015, s-au înființat culturi cinegetice în mai multe
nuclee din zona siturilor Natura 2000, Postăvarul și Piatra Mare, în zonele unde presiunea
antropică s-a accentuat, iar posibilitatea restabilirii echilibrului este mai dificilă sau practic
ireversibilă. Culturile cinegetice au fost realizate cu un număr total de 11250 de puieți și
butași utilizați de specia urs pentru hrănire.

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:
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La începutul primăverii, când echipa proiectului s-a deplasat în teren pentru
identificarea și multiplicarea mușuroaielor, a constatat că nu are experiență suficientă pentru a
avea rezultate bune în acest sens. Pentru a se realiza cu succes această activitate, se simțea
nevoia acumulării unor noi cunoștiințe în acest domeniu și de mărire a echipei. Astfel că
pentru a se rezolva acest deficit, în echipa proiectului la această acțiune, pentru implementarea
practică în teren o să participe mai muți specialiști de la ICAS și s-a realizat un curs de
perfecționare în Germania, în cadrul Universității din Freiburg. Astfel că prima etapă de
primăvară în multiplicarea mușuroaielor la nivelul ariei de implementare, nu s-a realizat în
anul 2015, însă cantitatea propusă se va recupera în primăvara anului 2015.

Continuarea activităţii:

Activitatea continuă pentru atingerea  obiectivelor propuse.
În perioada de toamnă în anul 2015 se va continua cu amplasarea culturilor cinegetice

și în celelalte zone propuse în proiect, cu cantitățile de puieți rămase disponibile. Iar în anii
următori sa va interveni doar cu acțiuni specifice de completări a culturilor cinegetice.

În perioada următoare, în fiecare primăvară se vor multiplica/muta mușuroaile de
furnici în zona de implementare a proiectului, ținând cont de cantitățile prevăzute în proiect și
de metodologia îmunătățită cu ajutorul cursului realizat la Universitatea din Freiburg în
primăvara anului 2015.

În perioada următoare se vor identifica parcelele de pădure în a căror compoziție se
regăsesc specii fructifere (cireș păsăresc, măr pădureț, păr pădureț, corcoduș, etc), pe teritoriul
ariilor protejate Ciucaș, Piatra Mare și Postăvarul. În aceste suprafețe, odată cu realizarea
activității de amenajare a pădurilor se vor prevedea lucrări de punere în valoare a speciilor de
arbori care vin în sprijinul speciei vizate de proiect, prin îmbogățirea ofertei trofice.

Anexe: Anexa nr. C4.1. - Metodologie: Propagarea artificială a mușuroaielor de furnici
Anexa nr. C4.2. - Hartă cu locațiile mușuroaielor de furnici la nivel național
Anexa nr. C4.3. - Hartă cu zonele de amplasare a culturilor cinegetice

5.1.8 ACȚIUNEA C.5 - ELABORAREA UNUI SET DE MĂSURI CU
APLICABILITATE ÎN AMENAJAREA PĂDURII CARE SĂ PREVADĂ MĂSURI
SPECIALE DE CONDUCERE A ARBORETELOR FAVORABILE URSULUI ÎN
ZONELE CRITICE

Obiectiv: Activitatea îşi propune realizarea unui set de măsuri cu aplicabilitate în amenajarea
pădurilor, care să prevadă dispoziții speciale de conducere a arboretelor favorabile ursului în
zonele unde se înregistrează conflicte, solicitându-se modificarea amenajamentelor dacă este
cazul, în aşa fel încât să permită menţinerea efectivelor de urs în habitat, fără apariţia
conflictelor.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de
implementare a proiectului.

Rezultate aşteptate:
1. Norme tehnice privind setul de măsuri cu aplicabilitate silvocinegetică pentru zonele
conflictuale;
2.  24 întâlniri ale grupului de experți.
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Progresul înregistrat:
În prima fază s-a demarat creearea echipei de experți care trebuie să cuprindă

specialişti din domeniul amenajării silvice şi cel al conservării naturii ce va avea rolul de a
identifica măsurile cele mai potrivite prin care să se armonizeze interesele de amenajare
forestieră cu cele de conservare a biodiversității, fără a modifica esenţial modul de
gospodărire a pădurilor. Pentru început au fost discuții cu 5 experți în domeniul
amenajamentului silvic de la ICAS, 3 experți în conservarea pădurilor de la ICAS și Fundația
Carpați, doi manageri de administrație silvică (Ocolul Silvic Râșnov și R.P.L.P. Kronstadt),
câte un expert de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Romsilva. Au fost discuții și
cu un domn parlamentar, care are experiență în administrația centrală de mediu, însă acesta a
fost inițial deacord cu susținerea acțiunilor din proiect și apoi datorită schimbărilor politice,
nu a mai fost dispus să facă parte din această echipă.

S-a încercat o întâlnire cu toți experții la începutul lunii aprilie anul 2015, însă nu s-a
finalizat, astfel că am amânat această întâlnire pentru perioada de toamnă, când se termină
vacanța parlamentară.

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:
Datorită grupului foarte extins și cu atribuții în diferite entități, a fost greu să stabilim

o primă întâlnire cu tot grupul și am decis să facem o primă întâlnire în toamnă cu o parte din
grup, dar obligatoriu să participe la întâlnire un reprezentant al grupului parlamentar cu
atribuții de mediu/silvicultură de la Camera Legislativă a Parlamentului, un specialist în
legislație silvică, un administrator de fond forestier, un expert pe amenajament silvic, un
expert în conservare și un expert faună. După ce a fost întrunită o primă întâlnire în această
formulă, atunci următoarele întâlniri se pot organiza și dacă nu sunt reprezentanți din toate
aceste categorii.

Continuarea activităţii:
Activitatea continuă pentru atingerea  obiectivelor propuse.
În perioada de toamnă în anul 2015 se va organiza o ședință de lucru în care să

participe membrii grupului ordinar și membrii grupului extins, când se vor pune bazele
grupului de lucru, care va avea sarcina de a analiza situaţia pentru fiecare situație în parte.

Odată grupurile de lucru formate, acestea își vor continua activitatea conform
propunerii de proiect.

Anexe: - nu este cazul

5.1.9 ACȚIUNEA C.6 - TRANSFERUL DE BUNE PRACTICI A UNOR SISTEME
DEMONSTRATIVE DE PROTECŢIE A STÂNELOR, LIVEZILOR, CULTURILOR
AGRICOLE ŞI FERMELOR APICOLE, ÎN VEDEREA REDUCERII
CONFLICTELOR OM - URS

Obiectiv: Reducerea conflictelor prin implementarea unor măsuri de protecţie a animalelor
domestice, culturilor agricole şi pomicole.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de
implementare a proiectului.

Rezultate aşteptate:
1. Un raport de activitate
2. Un ghid de bune practici pentru îmbunătăţirea sistemelor de protecţie a stânelor, culturilor,
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livezilor şi fermelor apicole
3.  Stâne protejate cu sisteme electrice:   4 în Ciucas;

3 în Piatra Mare;
2 în Postăvaru;
6 în Parcul Naţional Bucegi;

4. Zone cu livezi protejate: 2 în Ciucaş;
1 în Piatra Mare;
1 în Postăvaru;
2 în PN Bucegi;

5. Ferme apicole protejate - 3 ferme (3 buc. containăre speciale instalte);
6.  Culturi agricole protejate - 8 culturi;

Progresul înregistrat:
Pentru a reduce conflictele şi implementarea unor măsuri de protecţie, în prima etapă,

membrii proiectului au luat situația stânelor la nivelul zonei de implementare a proiectului, de
la birourile agricole, de unde s-au identificat exact proprietarii și locațiile stânelor. În urma
centralizării stânelor la nivelul zonei de implementare a proiectului, au rezultat un număr de
60 de locații cu stâne distribuite pe raza a 12 unități adminstrative (primării).

Lista cu situația stânelor la nivelul zonei de implementare a proiectului în anul 2015, a
fost întocmită pe baza contractelor semnate între primării și proprietarii stânelor și conține
următoarele informații: denumirea stânei, locația GPS, fondul cinegetic, localizare, proprietar
și primărie (Anexe C6.1 Situația stânelor la nivelul zonei de implementare a proiectului în
anul 2015).

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:
Datorită lipsei de informații avute de primăriile din zona de implementare a

proiectului, despre ceea ce înseamnă monitorizarea activitățiilor tradiționale (pășunat,
agricultură, pomicultură și apicultură) de către o structură externă (proiectul LIFE FOR
BEAR), aceștia la început nu au dorit să semneze acorduri, care să pună la dispoziția
proiectului date cu referire la situația pășunatului, a culturilor agricole sau pomicole și a
fermelor apicole. Însă după mai multe discuții avute cu reprezentanții primăriei, aceștia și-au
exprimat dorința să semneze astfel de acorduri în primăvara următoare (2016). Cu toate că nu
au dorit să semneze un astfel de acord, informațiile despre situația stânelor au fost furnizate
membrilor proiectului fără probleme.

Continuarea activităţii:

Activitatea continuă pentru atingerea  obiectivelor propuse.
În perioada de vară se vor monitoriza stânele identificate în listă, unde se

monitorizează dacă respectă numărul de câini pentru paza turmelor, numărul de animale este
cel declarat la biroul agricol, ţarcurile au fost mutate periodic pentru ca păşunea să nu fie
distrusă și dacă au pagube sau conflicte provocate de urs.

În perioada iunie-august se vor identifica locațiile cu culturi agricole, pomicole și
apicole și se va face monitorizarea acestora.

În cazul în care se identifică stâne cu pagube repetate făcute de urs,  sau multe culturi
agricole, pomicole și ferme apicole, ce au conflicte cu ursul, se vor monta unul sau mai multe
sisteme electrice de protecţie (garduri electrice omologate), după caz din dotatrea I.C.A.S.-
ului (achiziționate din alte surse), până la achiziționarea sistemelor din cadrul proiectului.

În perioada următoare se vor achiziționa și sistemele electrice de protecție din proiect,
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în funcție de necesitățile rezultate în urma monitorizării conflictelor din anul 2015.

Anexe: Anexa nr. C6.1. - Situația stânelor la nivelul zonei de implementare a proiectului în
anul 2015

5.1.10. ACŢIUNEA C.7 - DEZVOLTAREA UNEI BAZEI DE DATE A PROIECTULUI
ÎN SISTEM GIS ATAŞATĂ PLANULUI DE MANAGEMENT REVIZUIT AL
POPULAŢIEI DE URS BRUN DIN ROMÂNIA

Obiective
Obiectivul acestei acţiuni este elaborarea unei baze de date în Sistem Informatic

Geografic (GIS), cu ajutorul căreia se vor analiza informaţiile cu desfăşurare geospaţială a
celorlaltor acţiuni din proiect, cuprinzând  baza de date geografică şi alfanumerică cu
posibilităţi de interogare, reprezentare tematică şi schimb de date în formate universale
acceptate.

Rezultate aşteptate:
Rezultatele acestei activităţi vor fi în principal hărţile tematice cu parametrii urmăriţi

de echipa de implementare a proiectului, respectiv distribuţia ursului, precum şi a altor
obiective relevante din aria proiectului (stâne, ferme, stupine, zone turistice şi locuri de
campare, zone frecventate de urşii habituaţi etc.).

Alte produse vor fi utilizate atât pentru susţinerea implementării măsurilor concrete de
conservare, a celor de monitorizare şi pentru susţinerea acţiunilor de conştientizare şi
diseminare a rezultatelor proiectului:

- Modelul GIS de analiză a riscului privind pagubele, pe baza rezultatelor generate
prin analiză GIS a factorilor de interes din aria proiectului;

- Modelul de analiză şi rezultatele analizelor GIS privind eficienţa măsurilor de
management privind prevenirea şi reducerea pagubelor.

Progresul înregistrat:
Lucrarile efectuate până în prezent s-au axat în principal pe colectarea mai multor

straturi tematice care au fost integrate în baza de date GIS, după cum urmează:
1. Pentru aria de întindere a proiectului, ICAS a pus la dispoziţie următoarele straturi

ce vor fi folosite ca suport de bază (background) în cadrul proiectului:
1.1 Straturi de tip raster
a) planuri topografice la scara 1:25.000
b) aerofotograme la scara 1:5.000
c) modelul digital al terenului la rezoluţie de 30m.
1.2 Straturi vectoriale
a) modelul de acoperire a terenului Corine Landcover 2006
b) infrastructura de transport: drumuri, căi ferate
c) arii protejate: SCI, SPA, parcuri naţionale şi naturale
d) vârfuri
e) râuri
f) localităţi
g) limite judeţ
h) limitele fondurilor cinegetice
i) cartarea fondului forestier pe tipuri de habitate
2. Straturi vectorizate sau obţinute prin ridicări GPS din teren:
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a) aria națională a proiectului și zona de implementare
b) zone în care s-au realizat plantări pentru îmbunătățirea ofertei trofice, în cadrul

activității C.4.
c) locații în care s-au desfășurat acțiuni de eliberare a urșilor din laț.

3. Hărţi de teren
Au fost tipărite hărţi de teren atât în format A4 cât şi în format mare, la plotter, pentru

a servi activităţilor specifice realizate în teren în cadrul proiectului.

4. Hărți pentru materialele informative (panouri, broșuri).
Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:
Până în prezent nu au existat probleme în dezvoltarea bazei de date.

Continuarea activităţii:
- Obţinerea sau vectorizarea de noi straturi tematice utile în cadrul activităţilor din proiect;
- Generarea de hărţi tematice ale stadiului de implementare pentru celelalte acţiuni din
proiect;

Anexe:
Baza de date GIS în format ESRI file geodatabase, în proiecţie Stereografică 1970 (Datum
Dealul Piscului 1970) (vezi CD).

5.1.11 ACȚIUNEA C.8  ÎMBUNĂTĂŢIREA MANAGEMENTULUI  DEŞEURILOR
MENAJERE ÎN ZONELE DE CONFLICT OM URS DIN ARIA BRAŞOV- VALEA
PRAHOVEI

Obiectiv:
Îmbunătățirea managementului deșeurilor menajere în zonele de conflict om-urs, prin

realizarea unui plan de acțiune local care va funcționa pe bază de protocol de colaborare între
factorii interesați.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de
implementare a proiectului.

Rezultate aşteptate
1. Înființarea  unei echipe de patrulare formată din două persoane.
2. Identificarea zonelor unde sunt depozitate resturi menajere și a platformelor pentru
colectarea deșeurilor din zonele urbanizare și a zonelor turistice.
2. Organizarea unei întâlniri cu autoritățile locale și firmele de salubritate în vederea realizării
unui grup de lucru activ cu privire la managemetul deșeurilor menajere.
3. Proiectarea a două tipuri de containere, 160 containere (bear-proof) proiectate,
confecționate și montate în teren pentru colectarea resturilor menajere, securizate din punct de
vedere al accesului urșilor și care să se preteze sistemului actual de ridicare a resturilor
menajere.
4.  Reducerea cu 25 % a fenomenului de habituare a urșilor.

Progresul înregistrat:
1. S-a înființat o echipă de patrulare, care verifică periodic zonele de colectare a

deșeurilor menajere și completează o fișă de patrulare .
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2. În luna aprilie au fost identificate zonele unde sunt depozitate resturi menajere și
amplasarea platformelor pentru colectarea deșeurilor din zonele urbanizare, din
apropierea pădurii și a zonelor turistice (zone de campare, cabane, pensiuni, hoteluri,
etc).

3. În luna mai au fost monitorizate zonele unde a fost semnalată prezența temporară a
urșilor, veniți în scopul de a se hrăni cu resturi menajere.

4. Momentan nu au fost conflicte om-urs înregistat la zonele cu management al resturilor
menajere ineficient din punct de vedere al disponibilității gunoaielor pentru specia urs.

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:
Datorită managementului defectuos al gunoielor din zonele de campare din apropierea

localității Brașov au fost identificați un număr de 6 urși care vin regulat la resturile menajere,
în zona de campare din Bușteni (Valea Cerbului ) un număr de 4 urși vizitează zilnic
platformele de depozitare a resturilor menajere, iar în interiorul orașului Bușteni sunt
identificați 2 urși care vizitează containerele de resturi menajere amplasate pe străzile din
apropierea pădurii. Pentru a preîntâmpina eventualele conflicte, echipa de patrulare s-a
deplasat în zonă pentru a atenționa populația despre eventualele riscuri și de a convinge
cetățenii să nu depoziteze resturile menajere după lăsarea serii.

Continuarea activităţii:
Activitatea continuă pentru atingerea  obiective propuse.
Următoarea etapă constă în organizarea unei întâlniri cu autoritățile locale și firmele

de salubritate în vederea realizării unui grup de lucru activ, cu privire la managemetul
deșeurilor menajere.

Echipa de patrulare va verifica periodic zonele urbanizate, zonelor turistice cu
containere și platforme pentru resturi menajere, care sunt în imediata apropiere a pădurilor în
care sunt posibile conflicte om – urs.

După monitorizarea timp de doi ani a zonei de implementare a proiectului, se vor
achiziționa 160 containere (bear-proof) și vor fi amplasate în zonele cele mai sensibile
rezultate în urma monitorizării patrulei.

Anexe: Anexa nr. C8.1. Fișa de patrulare

5.1.12 ACȚIUNEA D.1.  MONITORIZAREA IMPACTULUI ACŢIUNILOR
PROIECTULUI ASUPRA STĂRII DE CONSERVARE A POPULAŢIEI DE URS

Obiective:
Cele opt acţiuni concrete propuse în proiect au obiectiv principal

menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a populației de urs brun din zona proiectului.
Pentru a avea o imagine mai completă asupra impactului produs de acestea s-a

prevăzut o activitate de sine stătătoare care să cuantifice efectul produs de implementarea
proiectului (în special activitățile C) asupra stării de conservare a ursului brun.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de
implementare a proiectului.

Rezultate aşteptate
1.  Rapoarte anuale de evaluare a impactului stării de conservare a ursului brun în zona
proiectului - 4 rapoarte,
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2.  Raport final care va prezenta impactul pe toată durata proiectului - 1 raport,
3. Baza de date GIS care va fi suportul pentru actualizarea anuală a bazei evaluării stării de
conservare.
Progresul înregistrat:

A fost numită structura de monitorizare a proiectului, în vederea atingerii
obiectivelor de conservare a speciei Ursus arctos: Pașca Claudiu-EF11, Vișan Daniel- EF12,
Sârbu George-EF13, Cazacu Roxana-EF14 și Cotovelea Ancuța-EF22.

S-au determinat indicatorii de evaluare  a impactului, ce permite analiza periodică a
situației de fapt, în comparație cu starea inițială, înregistrată la începutul proiectului și s-a
început monitorizarea acestora în următoarele arii protejate: ROSCI 0120 Muntele Tâmpa,
ROSCI 0207 Postăvaru, ROSCI 0195 Piatra Mare, ROSCI 0013 Bucegi, ROSCI 0038 Ciucaş.

Indicatorii monitorizați sunt:
 Gradul de informare şi acceptare a planului de acţiune pentru conservarea ursului brun

de către factorii de interes C1
 Diminuarea numărului de urşi problemă de la acțiunea C2 și  C3
 Diminuarea numărului de conflicte om-urs pentru acțiunea C8 și C6
 Indicator Gradul de utilizare a bazei de date GIS C7
 Îmbunătăţirea Ofertei trofice în habitatele adiacente zonelor de conflict C5;C4

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:
Nu au fost întâmpinate probleme majore la această activitate.

Continuarea activităţii:
Activitatea continuă pentru atingerea  obiective propuse.
La sfârșitul primului an de monitorizare (luna noiembrie 2015) se va realiza primul

raport anual de evaluare.
Anual se vor monitoriza cei 6 indicatori cu parametrii aferenți și se va realiza raportul

anual de evaluare (în luna noiembrie a fiecărui an).

Anexe: Nu este cazul

5.1.13 ACŢIUNEA D2-MONITORIZAREA IMPACTULUI SOCIO-ECONOMIC AL
ACŢIUNILOR PROIECTULUI

Obiective:
Acţiunile propuse în proiect au ca obiectiv principal menținerea/îmbunătățirea stării de

conservare a populației de urs brun din zona proiectului, însă acestea vor avea, în plus, un
impact socio-economic pozitiv, deosebit de pregnant, în zona proiectului.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de
implementare a proiectului.

Rezultate aşteptate
1.  Rapoarte anuale şi un raport final de monitorizare a impactului socio-economic al
activităţilor proiectului - 4 rapoarte,
Progresul înregistrat:

Sociologul a început conceperea și testarea uni chestionar, ce va fi aplicat anual
factorilor interesați față de problematica de conservare a ursului brun și importanța siturilor
Natura 2000 pentru conservarea biodiversității.
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S-au determinat indicatorii de evaluare  a atitudini factorilor interesați în zona de
implementare a proiectului:

1. Îmbunătăţirea calităţii vieţii segmentului de populaţie rurală care trăieşte în
apropierea habitatelor naturale ale ursului:

 numărul de conflicte soluţionate fără incidente majore,
 numărul de persoane care solicită despăgubiri,
 numărul de platforme de gunoi menajer cu management îmbunătăţit.

2. Îmbunătăţirea calităţii vieţii segmentului de populaţie urbană care trăieşte în
zone frecventate de urşi habituaţi

 numărul de platforme de gunoi menajer cu management îmbunătăţit
3. Îmbunătăţirea calităţii vieţii segmentului de turişti care se deplasează în zonele din
apropierea habitatelor naturale ale ursului

 numărul de zone de campare cu panouri informative instalate

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:
Nu au fost întâmpinate probleme majore la această activitate.

Continuarea activităţii:
Activitatea continuă pentru atingerea  obiective propuse.
La sfârșitul primului an de monitorizare (luna noiembrie 2015) se va realiza primul

raport anual de monitorizare a impactului socio-economic al activităților proiectului.
Anual se vor monitoriza cei 3 indicatori cu parametrii aferenți și se va realiza raportul

anual de monitorizare (în luna noiembrie a fiecărui an).

Anexe: Nu este cazul

5.1.14 ACŢIUNEA D3- MONITORING EX-ANTE

Obiective:
Pentru a evalua situația inițială legată de nivelul indicatorilor principali țintiți de

activitățile concrete pentru îmbunătăţirea stării de conservare a ursului, s-a prevăzut prima
activitate de monitorizare, pentru a avea un nivel de comparație obiectiv în viitoarea evaluare
a rezultatelor proiectului. Fiecărei acțiuni concrete i s-au atribuit indicatori inițiali care
urmează să fie comparați cu cei rezultați la finalul proiectului.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă
schema de implementare a proiectului.

Rezultate aşteptate
Rezultatul final al acestei acţiuni constă în elaborarea unui  rapoart de evaluare a  stării iniţiale
de conservare a ursului brun în zona proiectului, prin stabilirea indicatorilor de pornire pentru
acţiunile de tip C.

• Valori pentru toți indicatorii prevăzuți, ce vor constitui baza pentru monitorizarea
ulterioară.

Progresul înregistrat:
Inițial a fost stabilită zona de aplicare a metodologiei de cuantificare a indicatorilor

enumerați mai sus, aceasta fiind zona de implementare a proiectului, respectiv suprafaţa
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limitată la nord de oraşul Braşov, la vest de limita vestică a SCI-ului Bucegi, la sud de limita
sudică a SCI-ului Bucegi şi la est de limita estică a SCI-ului Ciucaş, în suprafață totală de
289752.000 ha.

La începutul proiectului au fost evaluați 12 indicatori, rezultatul evaluării este
consemnat în Raportul de evaluare a stării inițiale de conservare a ursului brun în zona
proiectului, prin stabilirea indicatorilor de pornire pentru acțiunile de tip C. (Anexă).

Evaluarea indicatorilor a luat în calcul perioada dintre 15 septembrie 2013 și 14
septembrie 2014, având în vedere că datele existente, centralizate până la nivelul autorității
publice centrale, nu permiteau accesul la situațiile conflictuale din ultima parte a anului 2014,
precum și necesitatea unor date aferente tuturor celor patru sezoane, pentru a surprinde
diferențele determinate de sezon asupra numărului de conflicte.

Analiza tuturor indicatorilor cantitativi în zona de implementare a proiectului pentru
evidențierea numărului de conflicte au avut ca sursă raportările existente la nivelul factorilor
implicați în gestionarea speciilor.

În plus față de datele existente enumerate mai sus, în zona de implementare a
proiectului au fost identificate zonele de risc la conflicte pe baza analizei rezultatelor mai
multor proiecte specifice derulate în zonă.

Din zonele de risc identificate în etapa anterioară au fost selectate zonele în care s-a
efectuat un studiu de teren, respectiv fondurile cinegetice pe suprafața cărora au fost aplicate
fișele de teren, prin intervievarea factorilor implicați.

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:
Datorită schimbărilor la nivel politic și administrativ realizate la sfârșitul anului 2014,

la nivel de Ministerul Mediului, s-a îngreunat obținerea unor date pentru anumiți indicatori
monitorizați în cadrul acțiunii, astfel că am fost nevoiți să decalăm finalizarea acțiunii până în
luna aprilie 2015. Acest lucru nu a influențat calitatea datelor și nici finalizarea raportului.

Continuarea activităţii:
Acțiunea, practic, a fost finalizată, dar se va continua anual cu monitorizarea

indicatorilor în vederea stabilirii la sfârșitul proiectului, a influenței acțiunilor asupra stării de
conservare a ursului.

Anexe: Anexa D3.1. Raport de evaluare a  stării initiale de conservare a ursului brun în zona
proiectului, prin stabilirea indicatorilor de pornire pentru actiunile de tip C.

5.1.15 ACŢIUNEA E.1 – PROMOVAREA PROIECTULUI, A OBIECTIVELOR ŞI
REZULTATELOR

Obiective
 Diseminarea informațiilor obținute în cadrul proiectului;
 Creşterea gradului de informare cu privire la urs și conflictele generate de acesta;
 Asigurarea unui feed-back necesar pentru derularea în bune condiţii a proiectului și

atingerea obiectivelor propuse.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de
implementare a proiectului.

Rezultate aşteptate
 Organizarea a 4 evenimente de informare şi a unei conferinţe finale;
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 600 buc broşuri pentru promovarea proiectului şi a acţiunilor acestuia, format A5 – 12
pag full color hârtie lucioasă;

 banner proiect;
 200 buc postere format A2, full color hârtie lucioasă;
 1000 buc. pixuri personalizate;
 900 exemplare autocolante proiect;
 5 comunicate de presă.

Progresul înregistrat

S-a realizat 1 comunicat de presă pentru deschiderea proiectului (Anexa nr. E1.1) care a fost
afișat și pe site-ul proiectului www.forbear.icaswildlife.ro.
S-a realizat logo-ul proiectului. (Anexa nr. E1.2).
S-au realizat 900 buc. autocolante de formă eliptică, cu dimensiunea de 9x12 care conţin
următoarele informaţii: logo proiect, titlul proiectului, logo-ul LIFE, logo-ul Uniunii
Europene, adresa website-ului proiectului. (Anexa nr. E1.3).
S-au realizat 2 bannere (unul orizontal 200 cm x 85 cm şi unul roll-up 210 cm x 90 cm).
Bannerele proiectului au rol de îmbunătăţire a vizibilităţii proiectului la nivel local şi conţin
titlul şi logo-ul proiectului, logo-ul Uniunii Europene şi LIFE, adresa website-ului proiectului
(Anexa nr. E1.4, E1.5).

S-au realizat 600 de broşuri format A5, 12 pagini full color, (raport imagini/text – 70/30), cu
imagini edificatoare (Anexa nr. E1.6). De asemenea a fost prezentat proiectul cu obiectivele,
activităţile, parteneri, surse de finanţare, obiectivele principale ale programului de finanţare
LIFE, titlul proiectului, logo-ul, logo-ul Uniunii Europene şi LIFE, adresa de website a
proiectului www.forbear.icaswildlife.ro.
S-au realizat 1000 buc. pixuri personalizate, conţinând titlul proiectului, logo-ul Uniunii
Europene şi LIFE (Anexa nr. E1.7).

S-au realizat 200 buc postere format A2, full color hârtie lucioasă, care conţin informaţii de
bază despre urs, conflicte şi soluţii. (Anexa nr. E1.8).

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:
Nu au apărut dificultăți în implementarea activității.

Continuarea activităţii
 Activitatea continuă pentru atingerea obiectivului propus.
 De asemenea se vor organiza 4 evenimente de informare, targetate pe grupuri ţintă,

întrucât fiecare dintre acestea prezintă un nivel diferit de informare şi particularităţi
legate de domeniul în care îşi desfăşoară activitatea şi o conferinţă finală de informare,
la sfârşitul perioadei de derulare a proiectului.

 Se vor realiza şi celelalte 4 comunicate de presă pentru anunţarea evenimentelor
organizate şi pentru finalizarea proiectului.

Anexe
Anexa nr. E1.1- Comunicat de presă
Anexa nr. E1.2- Logo
Anexa nr. E1.3- Autocolant
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Anexa nr. E1.4- Banner orizontal
Anexa nr. E1.5- Banner roll-up
Anexa nr. E1.6- Broşură
Anexa nr. E1.7- Pixuri personlizate
Anexa nr. E1.8- Poster

5.1.16 ACȚIUNEA E.2 - WEBSITE ŞI FORUM DE DISCUŢII

Obiective
1. Diseminarea informațiilor obținute în cadrul proiectului, creşterea gradului de informare
cu privire la activităţile derulate în Proiectul ,,Life for Bear”.
2. Realizarea unui website.
3. Realizarea unui forum de discuţii.

Rezultate aşteptate
1. Website pentru diseminarea obiectivelor şi rezultatelor proiectului şi forum de discuţii.
2. Gradul de informare şi conştientizare va creşte, estimându-se un număr minim de 400 de
vizitatori anual.

Progresul înregistrat:

Realizarea website-ului : http://www.forbear.icaswildlife.ro în limba română şi în limba
engleză în trimestrul IV 2014 . (Anexa nr. E2.1 Print screen website)
Pentru o mai bună transparență în implementarea proiectului LIFE FOR BEAR, organizarea
informației pe site-ul proiectului (http://www.forbear.icaswildlife.ro ) s-a realizat astfel:

 Site-ul este prevăzut cu contor de acces (736 de vizitatori până în prezent);
 Prezentarea și arhivarea postărilor s-a realizat într-un meniu aparte ,,Noutăti”;
 Informațiile noi, respectiv desfășurarea acțiunilor realizate sunt afișate în meniul

,,Noutăți”, iar progresul proiectului este accesibil în meniul ,,Activități desfășurate”, el
fiind actualizat permanent;

 Galerie foto individuală structurată în concordantă cu activitățile proiectului;
 Modulul ,,youtube’’ cu filmări realizate este înglobat în ultimele postări pentru o mai

bună familiarizare cu activitățile proiectului;
 Actualizarea site-ul, canalului video ,,youtube”, cât și a paginii de socializare și forum

,,facebook’’ se realizează constant pentru o mai bună diseminare a informației și
pentru un feedback favorabil din partea factorilor interesați

Realizarea forumului de discuții şi a paginii socializare https://www.facebook.com/lifeforbear
în ultimul trimestru al anului 2014 (Anexa nr. E2.2 Print screen forum de discuții).

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:
Nu au existat probleme în implemetarea acțiunii.

Continuarea activităţii:
1. Actualizarea continuă a website-ului prin adăugarea de conţinut foto/video/text pe
parcursul desfăşurării proiectului.
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2. Monitorizarea activităţii forumului şi a paginii de socializare, urmărind un trafic de minim
400 de vizitatori anual.

Anexe:
Anexa nr. E2.1 – Print screen website
Anexa nr. E2.2 – Print screen forum de discutii (Facebook)

5.1.17. ACȚIUNEA E.3-REALIZAREA ŞI INSTALAREA DE PANOURI
INFORMATIVE

Obiective

Realizarea unui număr de 12 panouri informative cu privire la descrierea proiectului, a
obiectivelor şi a acţiunilor acestuia având rol de informare şi de atenţionare atât pentru turişti
cât şi pentru membrii comunităţilor locale şi vor prezenta pe lângă datele proiectului
(descriere, logo proiect, logo LIFE) şi alte informaţii utile, datele de contact ale partenerilor
din proiect şi adresa website-ului.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de
implementare a proiectului.

Rezultate aşteptate
1. 12 panouri informative despre obiectivele şi acţiunile proiectului, montate în zonele de

interes;
2. 2000 fluturaşi, A4;
3. 1 raport final pentru publicul larg.

Progresul înregistrat:
S-au realizat cele 12 panouri informative având dimensiuni de  100 x 150 cm, print policromie
pe suport plastic, rezistent UV. Acesta va fi diseminat prin mai multe mijloace: postare pe
website, transmitere prin email în format pdf factorilor interesaţi şi instituţiilor de mediu la
nivel local, regional şi naţional. (Anexa E3.1)
De asemenea au fost tipăriţi 2000 de fluturaşi pe hârtie reciclată (pentru reducerea amprentei
de carbon), A4 faţă/verso, color care vor fi distribuiţi în zona proiectului publicului larg.
(Anexa E3.2)

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:
Nu au existat probleme în implementarea acțiunii.

Continuarea activităţii:
 Activitatea continuă pentru atingerea obiectivelor  propuse.
 Se vor împărţi fluturaşi şi se vor monta în teren panourile informative
 Raportul final va fi elaborat de un membru din echipa de management şi va cuprinde

o descriere succintă a rezultatelor realizate în cadrul proiectului.
Anexe:
Anexa nr. E3.1- Panouri informative
Anexa nr. E3.2- Fluturaşi
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5.1.18. ACȚIUNEA E.4 CAMPANIE DE CONŞTIENTIZARE PENTRU
PROMOVAREA ACŢIUNILOR DE CONSERVARE A URSULUI BRUN ŞI A
METODELOR DE REDUCERE A CONFLICTELOR

Obiective:

 Sunt vizate grupurile interesate relevante din aria proiectului, în special personalul
care influenţează prin metodele actuale de management starea de conservare a ursului
din ariile protejate: agricultori, păstori, silvicultori, organizaţiile/asociaţiile acestora de
la nivel regional sau naţional pentru difuzarea informaţiei pe orizontală dar şi
instituţiile responsabile de conservarea mediului.

 Campania de informare vizează de asemenea comunităţile locale şi elevii din zona
proiectului, urmărind să crească nivelul de conştientizare în rândul publicului larg
asupra importanţei ursului în contextul rețelei Natura 2000.

Obiectivul este realizabil în cadrul proiectului. Atingerea acestui obiectiv respectă schema de
implementare a proiectului.
Rezultate aşteptate

 Raport de conştientizare-diseminare a acţiunilor de conservare;
 300 postere produse şi distribuite;
 500 broşuri produse şi distribuite;
 300 DVD-uri educative produse şi distribuite;
 23 de panouri informative;
 300 ghiduri de bune practici pastorale.

Progresul înregistrat

S-a semnat contractul nr. 748/16.03.2015 cu firma S.C. ASGUARD TRADING AND
TRAVEL GROUP S.R.L în vederea realizării materialelor informative. Achiziția materialelor
informative a fost grupată pentru toate activitățile, fiind respectat principiul nedivizării
contractelor.
Activitatea propriu-zisă încă nu a început.

Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:
Nu au existat probleme în implementarea acțiunii.

Continuarea activităţii
 Ȋn luna iunie urmează a se realiza o campanie de promovare a proiectului în situl

ROSCI 0195 Piatra Mare, în cadrul celei de-a doua etape din Campionatul Naţional
de Turism Sportiv ŞTAFETA MUNŢILOR 2015, organizat de Asociația de Turism
Montan “Cocoșul de Munte”.

 Se vor realiza 500 broşuri şi 300 postere care vor ilustra importanţa ursului din situl
Natura 2000.

 300 DVD-uri educative produse şi distribuite şcolilor din aria proiectului. Echipa
proiectului va colabora cu corpul profesoral şi autorităţile locale pentru introducerea
unor ore de educaţie ecologică aplicată care să vizeze specia urs.



„Conservarea populaţiei de urs brun (Ursus arctos) din România”
LIFE 13 NAT/ RO / 001154 FOR BEAR

Inception report LIFE+ 30

 23 de panouri informative privind existenţa ursului, a acţiunilor de conservare şi a
metodelor de reducere a conflictelor, având dimensiuni de 1000 x 1500 mm

 300 de ghiduri cu informaţii concrete vizând bune practici pastorale care vor fi
distribuite la stânele și fermele din zona proiectului

 Organizarea unui număr de 6 întâlniri de lucru, câte două pentru fiecare dintre
grupurile de lucru identificate.

5.1.19. ACȚIUNEA E.5 - CAMPANIE DE CONŞTIENTIZARE PENTRU
PROMOVAREA SCI-URILOR ŞI A BENEFICIILOR SOCIO-ECONOMICE

Obiective

Campania de informare va ţinti publicul larg din zona proiectului, respectiv comunităţile
locale şi elevii, urmărind să crească nivelul de conştientizare asupra importanţei habitatelor,
speciilor şi a peisajelor din siturile Natura 2000.

Rezultate aşteptate
1. Raport de conştientizare promovare SCI-uri;
2. 1000 de broşuri produse şi distribuite;
3. 300 de şepci si 300 de tricouri cu logo-urile proiectului, LIFE şi Natura 2000 produse

şi distribuite.

Progresul înregistrat:
S-a semnat contractul nr. 748/16.03.2015 cu firma S.C. ASGUARD TRADING AND
TRAVEL GROUP S.R.L.
S-au realizat 300 de şepci şi 300 de tricouri cu logo-urile proiectului, LIFE şi Natura 2000.
(Anexele E 5.1, E 5.2)
Campania propriu-zisă nu a început.
Probleme apărute / soluţii găsite/ probleme nerezolvate:
Nu există întârzieri în implementarea activității.
Continuarea activităţii:
Se vor realiza 1000 broşuri format A5, 12 pagini color, cu imagini edificatoare, tipărite pe hârtie
reciclată pentru reducerea amprentei de carbon. De asemenea vor fi prezentate SCI-urile, denumirea
lor şi informaţii asupra habitatelor şi speciilor protejate.

Anexe:
Anexa nr. E5.1- Şepci personalizate
Anexa nr. E5.2- Tricouri personalizate

5.1.20. ACŢIUNEA F.1 – MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Obiective
Implementarea eficientă, coerentă, organizată şi în termen a activităţilor prevăzute în

proiect.

Rezultate
Management operaţional al proiectului
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Progres
Activitatea F.1. a debutat  cu organizarea deschiderii proiectului, eveniment care a

reunit partenerii și colaboratorii proiectului. Evenimentul a avut loc în data de 3 Octombrie
2014, fiind anunțat printr-un comunicat de presă la nivel local  (Anexa E1.1 Comunicat de
presă debut proiect). Au fost pregătite documentele utile pentru inițirea proiectului pentru
beneficiariii asociați. Au fost distribuite partenerilor drafturile acordurilor de colaborare,
bugetul aferent lor, alte documente utile. Managerul de proiect, Drd. Ing.  Jurj Ramon a
evidențiat scopul și obiectivele proiectului , facând apel la o bună colaborare cu factorii
interesați prezenți, în vederea atingerii acestora (Anexa F1.2 Minuta primei întâlniri de
proiect; F1.3 Listă de prezență deschidere proiect)

În data de 20 Octombrie a fost desemnată echipa de management, formată din Jurj
Ramon (manager proiect-ICAS), Ionescu Georgera (Responsabil științific și tehnic-ICAS),
Fumea Maria (responsabil financiar-ICAS), Negrea Ioana (Responsabil administratv și
achiziții-FC), Vișan Daniel (Asistent Manager-FC). O dată cu numirea membrilor echipei, au
fost stabilite atribuţiile şi responsabilităţile aferente rolurilor, pe care aceștia si le-au asumat
(F1.4 Desemnarea echipei de management; F1.9 Fișele de post ale echipei de management).

În 29 Octombrie au fost înregistrate primele contracte de muncă pentru staff-ul angajat
cu ocazia implementării proiectului din partea partenerului Fundația Carpați (asistentul
manager, 3 ingineri de teren, expertul sociolog). Ulterior, au fost angajați ceilalți experți ai
proiectului, o dată cu progresul tehnic și financiar. Debutul administrativ al proiectului este
sintetizat în Raportul de inițiere al proiectului (Anexa F1.8).

Activitatea de birou a proiectului se desfăşoară în sediul ICAS, la adresa Braşov,
strada Cloşca, nr.13. Aici se regăsește toată echipa de management a proiectului , alături de o
parte din echipa de implementare. În primele luni au fost redactate fișele de post pentru echipa
de implementare (Anexa F1.10 Fișele de post ale echipei de implementare), planurile de
achiziție pentru fiecare instituție (Anexa F1.14 Planuri de achiziţie pe partener), devizele de
cheltuieli, a fost actualizat gannt-ul proiectului, au fost alocate în timp resursele materiale și
umane, au fost stabilite procedurile de lucru între parteneri (Anexa F1.12 Proceduri de lucru
între parteneri).

Au avut loc întâlniri de lucru săptămânale și a fost instituit un sistem de urmărire a
progresului proiectului privind obiectivele, acesta fiind reliefat în rapoartele de monitorizare
aferente acțiunii F5 (Anexa F5.1 Raport de monitorizare I-30-Dec-2014; F5.2 Raport de
monitorizare II-1-Apr-2015).
A fost numită structura de monitorizare a proiectului, în vederea atingerii obiectivelor de
conservare a speciei Ursus arctos:
- Pașca Claudiu-EF11;
- Vișan Daniel-EF12;
- Sârbu George-EF13;
- Cazacu Roxana-EF14;
- Cotovelea Ancuța-EF22;

Probleme apărute

Activitatea de management a decurs în general conform planului. Pentru 3 beneficiari
asociați din cadrul consorțiului (ICAS, OSR, KRT) s-a dovedit însă foarte dificilă obținerea
unui cod de TVA, pentru care să nu se deducă TVA-ul. Aceste două instituții derulează
activități economice, pentru care este normală deducerea TVA-ului. Deși aceste instituții
întreprind prin proiect activități care sunt în afara scopului lor ca entități de interes public,
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TVA-ul a fost dedus în cazul achizițiilor din proiect. Solicităm astfel modificarea declarațiilor
de TVA, asumate în faza de depunere pentru aceste instituții. Economiile bugetare vor fi
redirecționate spre activitățile menite a conserva specia Ursus arctos, din cadrul proiectului.

Continuarea activităţii:
Activitatea continuă pentru atingerea obiectivelor propuse pentru managementul

proiectului.

Anexe:
Anexa F1.1-Invitații deschidere proiect LIFE FOR BEAR
Anexa F1.2-Minuta primei întâlniri de proiect
Anexa F1.3-Listă de prezență eveniment deschidere proiect 3 Octombrie 2014
Anexa F1.4-Desemnarea echipei de management
Anexa F1.5 Organigrama echipei de management
Anexa F1.6 Organigrama echipei de implementare
Anexa F1.7 Organigrama beneficiarilor proiectului
Anexa F1.8- Raport inițiere proiect
Anexa F1.9- Fișele de post ale echipei de management
Anexa F1.10-Fișele de post ale echipei de implementare
Anexa F1.11- Prezență şedință de lucru
Anexa F1.12 -Proceduri de lucru între parteneri
Anexa F1.13- Hotărâre CA RNP nr. 5/28.05.2015
Anexa F1.14- Planuri de achiziţie pe partener

5.1.21. ACŢIUNEA F.2 – SCHIMB DE EXPERIENȚĂ CU ALTE PROIECTE

Obiective
Schimbul de experiență cu alte proiecte LIFE, la nivel naţional și internaţional, precum și
participarea la conferințe internaționale privind managementul specie i Ursus arctos.

Rezultate așteptate
- raport privind schimbul de experienţă.- realizarea unui schimb de experiență în țară și a altor
două în afara țării.- participarea la trei conferinţe internaţionale ale The International
Association for Bear Research and Management (IBA).
Progres
A fost inițiată colaborarea cu proiectul LIFE Connect Carpathians, singurul proiect LIFE în
derulare, care vizează specia Ursus arctos. Managerul de proiect, Jurj Ramon, împreună cu
responsabilul administrativ și achiziții, Negrea Ioana au discutat aspecte de management,
modalități de eficientizare a activităților de teren și a interacționării cu factorii interesați,
împreună cu Iain Trewby, manager de proiect (Fauna & Flora International) și cu managerul
tehnic (Moț Radu) , în perioda 20-22-Octombrie în cadrul unei scurte vizite la Deva. Împreună
au identificat activitățile unde schimbul de experiență ar aduce un plus de valoare
implementării ambelor proiecte.

În perioada 14 -26 Aprilie, o parte din echipa LIFE FOR BEAR (Gridan Alexandru, Spătaru
Cezar, Fedorca Mihai) au participat la training-ul ,,Red Wood Ants, Biology, Ecology and
Conservation” la  Albert Ludwigs University of Freiburg, Germania. Aceștia au fost instruiți
de către Prof. Dr. D. Klimetzek, de la Universitatea Albert Ludwigs din Freiburg şi doamna
Dr. Gabriele Berberich, Universitatea din Duisburg-Essen, care au prezentat aspecte privind
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identificarea furnicilor, noțiuni de biologie, ecologie și conservare a furnicii de pădure
necesare identificării și înmulțirii furnicarelor. O zi a fost dedicată pregătirii pentru activitățile
de teren (echipamente și proceduri, analiza costurilor și eficienței). Apoi, participanții au
trecut la activitățile de teren, unde au experimentat inventarierea furnicilor de pădure într-un
habitat necunoscut. S-a evaluat ulterior timpul și acuratețea datelor, s-au analizat problemele
apărute în teren și metode de soluționare, modalități de adaptare la condițiile locale din
România etc. Participanții au acumulat astfel cunosțiinţe valoroase, pe care le vor folosi în
teren la activitatea C4-,,Îmbunătățirea ofertei trofice favorabile hrănirii naturale a ursului în
vecinătatea zonelor de conflict”.

Probleme apărute
Nu au apărut probleme în desfășurarea acestei activități. Din economiile bugetare de la
categoria de travel de la activitatea D3, a fost finanțată deplasarea la Freiburg, în vederea
asigurării succesului activității C4.

5.1.22. ACTIUNEA F.3 – AUDIT EXTERN

Obiective
- Respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte modul de efectuare al cheltuielilor

în cadrul proiectului.
- Certificarea corectitudinii managementului financiar şi al modului de efectuare al

cheltuielilor în cadrul proiectului.

Rezultate aşteptate
- 1 raport de audit financiar extern

Progresul înregistrat:
Acestă activitate presupune auditarea raportelor financiare, ocazionate de trimiterea

Raportului Midterm si a Raportului Final. Acestă activitate va avea loc la finalul proiectului,
în vederea verificarii tuturor cheltuielilor efetuate în cadrul proiectului LIFE FOR BEAR.
Momentan acesta activitate nu a început.

5.1.23. ACȚIUNEA F4 - PLAN DE CONSERVARE „AFTER-LIFE”

Obiective
În cadrul ultimei întâlniri de lucru a membrilor proiectului, se va organiza un workshop având
ca obiectiv proiectarea unui plan de acţiune pentru continuarea activităţilor după finalizarea
proiectului FOR-BEAR. Fiecare acţiune a proiectului va fi analizată pentru a se stabili dacă
este nevoie de continuarea implementării acesteia, apoi pentru a se identifica mijloacele de
implementare: cum, de către cine, cu ce resurse şi cum va fi monitorizată.

Rezultate așteptate
Planul de conservare “after LIFE” disponibil pe suport de hârtie, electronic şi pe pagina web
dedicată PC “after LIFE”

Progres

Nu a început.
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5.1.24 ACȚIUNEA F5- MONITORIZAREA PROGRESULUI PROIECTULUI

Obiective
Monitorizarea progresului proiectului pentru verificarea conformității cu gannt-ul și
rezultatele așteptate.

Rezultate așteptate
- 10 rapoarte de monitorizare
Progres
S-a elaborat un plan de implementare al proiectului, stabilind deadline-uri clare privind
livrabilele și momentele cheie din cadrul proiectului, cu alocarea responsabilităților în cadrul
echipei de implementare. La întâlnirea de management din 13-14 ianuarie s-a discutat acest
plan cu echipa, remediind eventualele întârzieri. Mai mult, se organizează întâlniri
săptămânale pentru a verifica conformitatea cu planificarea și pentru a gândi eventuale soluții
de back-up în cazul unor impedimente în realizarea unor acțiuni sau întârzieri. În cadrul
acțiunii au fost elaborate primele două rapoarte de monitorizare.

Probleme apărute
Nu au apărut probleme în desfășurarea acestei activități.

Anexe:

F5.1 Raport de monitorizare I (30-Dec-2014)
F5.2 Raport de monitorizate II (1-Apr-2014)

5.2. Disponibiliatea licenţelor şi autorizaţiilor necesare

Pentru capturarea urşilor sunt necesare următoarele autorizaţii:
 Derogare de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatică pentru

capturarea ursului de la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor;
 Autorizaţie de Mediu de la Agenţia pentru Protecţia pentru capturare.
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5.3. Progresul activităţilor până la următorul raport.

Tasks/
Activities

2014 2015 2016 2017 2018 2019
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Overall
project
schedule

Proposed
O I X O X X O

Actual

A1
Proposed
Actual

A2
Proposed
Actual

A3
Proposed
Actual

C1
Proposed
Actual

C2
Proposed
Actual

C3
Proposed
Actual

C4
Proposed
Actual

Start date Mid-Term End dateX=Progress reportsI =Inception report
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C5
Proposed
Actual

C6
Proposed
Actual

C7 Proposed
Actual

C8 Proposed
Actual

D1
Proposed
Actual

D2 Proposed

Actual

D3 Proposed

Actual

E1
Proposed
Actual

E2
Proposed

Actual

E3
Proposed
Actual
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E4
Proposed
Actual

E5 Proposed
Actual

E6 Proposed
Actual

F1 Proposed
Actual

F2
Proposed
Actual

F3
Proposed
Actual

F4
Proposed
Actual

F5 Proposed
Actual
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6. Descriere financiară
6.1. Organizarea sistemului contabil al proiectului

După numirea echipei de management și începerea activităților administrative de pregătire
a proiectului, la nivel contabil, proiectul a demarat prin înregistrarea în REVISAL a contractelor
de muncă aferente personalului angajat cu ocazia proiectului. De asemenea, s-au creat conturi
analitice, pentru înregistarea distinctă a cheltuielilor și salariilor aferente proiectului și pentru o
evidență mai riguroasă a costurilor. Sumele cu caracter de subvenție, primite de la UE au fost
evidențiate ca venit separat. Prefinațarea primită a fost virată într-un cont separat, ne-generator de
dobândă. S-a repartizat partenerilor tranșa aferentă finanțării lor din contribuția CE (40 %), în
urma primirii cererilor lor de plată. A fost organizată în Ianuarie 2015 o sedință cu toți
reprezentanții departamentelor financiare din structura beneficiarilor asociați. Aceștia au fost
instruiți cu privire la cerințele de ordin financiar, aplicabile fondurilor europene. S-a accentuat
importanța evidențierii distincte în contabilitate, atât a veniturilor, cât și a cheltuielilor aferente
proiectului, precum și a identificării clare a costurilor aferente acestuia. S-a stabilit frecvența
trimiterii documentelor financiar-contabile aferente proiectului către coordonator, fiind agreată o
perioadă de cel mult trei luni, însă de preferință lunar. După înregistrare, documentele contabile
de la fiecare partener sunt introduse de către responsabilul financiar în aplicația de raportare,
pentru a avea o situație actuală a progresului financiar al proiectului, atât la nivel de partener, cât
și la nivel de categorii bugetare. De asemenea o situație exactă pe activități este întocmită, pentru
a estima dacă progresul tehnic este în corelație cu cel financiar.

Achiziițile prevăzute în proiect au fost realizate respectându-se legislația în vigoare, prin
întocmirea documentației aferente, în funcție de valoarea obiectului achiziționat, asigurându-se
nediscriminarea ofertanților și participarea liberă la competiție.

În privința nededucerii TVA-ului, s-a constatat că pentru beneficiarii ICAS, OSR și KRT,
care sunt înregistrați în scopuri de TVA, procedura aferentă obținerii unui cod de TVA pentru
care să nu se deducă TVA-ul, fiind aferent unei subvenții ar fi extrem de anevoioasă, plus că ar
necesita excluderea din declarațiile de TVA a taxelor aferente achizițiilor din cadrul proiectului.
Astfel, aceste instituții au dedus TVA-ul aferent proiectului, deci prin urmare economiile
bugetare obținute vor fi folosite pentru activitățile proiectului.

6.2. Asigurarea co-finațării

Co-finanțarea proiectului va fi posibilă și în următoarea perioadă a proiectului. Fundația
Carpați își va asigura fondurile necesare prin folosirea sumelor generate din contracte de prestări
de servicii de cercetare, la fel ca și Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, Stațiunea Brașov.
Partenerii Kronstadt și Ocolul Silvic al Orașului Râșnov au activități economice considerabile,
care le asigură venituri suficiente pentru asigurarea cofinanțării (exploatare forestieră, vânzare de
puieți, vânatoare, activități turistice etc.). PNB este finanțat de către RNP Romsilva, care a
aprobat prin Hotărârea nr. 5 din 28.05.2015 a Consiliului de Administrație al Regiei Naționale a
Pădurilor-Romsilva, art. 4.11, participarea ca partener în cadrul proiectului (Anexa F1.12
Hotărâre CA  RNP nr. 5/28.05.2015). Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor își asigură
cofinanțarea de la bugetul de stat.
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6.3. Sumarul costurilor (pe categorii bugetare, plus comentarii relevante).

Budget breakdown
categories Total cost in €

Costs incurred
from the start

date to
31.05.2015 in €

% of total costs

1. Personnel 773.805 94.851 12,26 %

2. Travel and subsistence 118.804 17.411 14,66 %

3. External assistance 197.945 11.909 6,02 %

4. Durable goods

Infrastructure 21.850 12.711 58,17 %

Equipment 311.445 121.791 39,11 %

Prototype 0 0 n/a

5. Land purchase / long-
term lease 0 0 n/a

6. Consumables 33.644 1.339 3,98 %

7. Other Costs 52.650 0 0,00 %

8. Overheads 57.369 4.450 7,76 %

TOTAL 1.567.512 264.462 16,87 %

Totalul costurilor de până acum este în corelație cu progresul tehnic al proiectului. Cele 8
luni de implementare (8 luni/60=13.33 %) totalizează cheltuieli de aproximativ 264.462Euro
(16.87 % din total). Costurile cu personalul sunt în linie cu estimările inițiale, la fel și costurile cu
asistența externă (compuse în principal din achiziții de servicii de catering, comunicat de presă
debut proiect, servicii hosting web-site, elaborare și editare materiale informative și personalizate
-600 broșuri, 300 tricouri, 300 şepci, 1000 pixuri, 2 bannere, 200 postere, concept şi tipărire 12
panouri informative). Costurile cu echipamentele sunt mai ridicate decât media, fiind realizate
achizițiile de laptopuri - 2 bucăți (FC-F1), computer și softuri GIS (FC-C7), un autolaborator
(ICAS-C3) și un autoturism 4*4 (FC-C6), 20 de colare GPS (ICAS-C3), armă tranchilizare, targă
transport, trusă tranchilizare (ICAS-C3), care vor fi folosite pe întreaga durată a proiectului. La
categoria de infrastructură, partenerii OSR şi KRT au achiziționat 5.575 de puieţi, respectiv
5.500, pentru primele acțiuni de îmbunătățire a ofertei trofice din primăvară (OSR, KRT-C4). Au
fost achiziționați 11.075 puieţ i, dintr-un total de 19.160 (57,8 %), acțiunea urmând a fi continuată
în toamnă cu plantarea a încă 30 % şi cu ulterioare completări în 2016 și 2017.

La categoria deplasărilor, s-a inclus deplasarea la kick-off meetingul de la Budapesta (F1-
ICAS),  aplicarea chestionarelor socio-economice în teren (Activitatea A1-FC+PNB), colectarea
datelor privind pagubele în zonele de conflict (A2- FC), analiza bonității habitatelor de urs în
Carpații Meridionali (A3-ICAS), pregătirea acțiunilor de capturare, relocare în teren, eliberări din
laț (C3-ICAS), identificare mușuroaie (C4-FC), colectare date pagube la stâni, livezi, terenuri
agricole si ferme (C6-FC), colectare date privind managementul deşeurilor (C8-FC),
monitorizarea impactului acțiunilor proiectului asupra stării de conservare a ursului (D1-ICAS),
colectare date monitoring ex-ante pentru stabilirea indicatorilor inițiali (D3-FC+ICAS),
coordonarea științifică a activițăților de teren (F1-ICAS), deplasare pentru instruire la
Universitatea din Freiburg, privind înmulțirea muşuroaielor (F2-ICAS). Costurile cu deplasarea
externă ridică nivelul cheltuielilor cu deplasarea.
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La activitatea A1, s-a constatat o economie bugetară de 3.314 euro, care va fi relocată spre
activitatea D2- Monitorizarea impactului socio- economic al acţiunilor proiectului, unde sunt
implicați beneficiarii asociați FC și PNB.

În cadrul activității D3 au fost de asemenea economisiți 9.299 de euro, 2.676 euro de la
categoria de travel și 6.623euro de la categoria de personal, din care o parte vor fi folosiți pentru
finanțarea deplasării externe la Universitatea din Freiburg, iar cei de la categoria de personal vor
fi utilizați pentru a implica în activitatea C4 încă trei specialiști faună din partea coordonatorului
ICAS (Gridan Alexandru –SF14, Spătaru Cezar-SF12, Fedorca Mihai-SF15, cu câte 50 de zile).
Acești specialiști ar aduce un plus semnificativ în vederea înmulțirii cu success a muşuroaielor și
implicit pentru îmbunătățirea ofertei trofice pentru specia Ursus arctos. Ei au participat la
training-ul teoretic și practic din Germania, acumulând cunoștiințe valoroase în acest domeniu.

La categoria de consumabile (cheltuieli de doar 3,98 %) au fost incluse consumabile de birou și
tonere pentru imprimantă.

Nivelul de 30 % din totalul cheltuielilor (479.253 Euro) este estimat a fi atins înainte de deadline-
ul pentru Midterm Report (30 Jan 2017), în Iulie 2016.

Buget pe activitati

Action number and name Foreseen
costs

Spent so
far Remaining Projected

final cost

A1 Analiza socio-economică a grupurilor de interese 14.556,00 11.241,99 3.314,01 11.241,99

A2 Analiza conflictelor om-urs la nivel
naţional şi la nivel local în zona de conflict Braşov - Valea
Prahovei

26.374,00 12.627,65 13.746,35 26.374,00

A3 Analiza bonităţii (calităţii)
habitatului ursului brun la nivel naţional prin prisma
dezvoltării socio- economice din  ultimul deceniu

76.730,00 18.340,68 58.389,32 76.730,00

C1 Revizuirea planului de acţiune
pentru  conservarea populaţiei de urs brun din  România 65.602,00 558,75 65.043,25 65.602,00

C2 Crearea şi funcţionarea unei echipe de specialişti (BEAR
CONFLICT) acreditaţi pentru rezolvarea situaţiilor conflictuale
dintre om şi urs

51.364,00 116,84 51.146,40 51.364,00

C3 Capturarea, relocarea şi monitorizarea exemplarelor de urs
problemă la nivelul întregii arii  a proiectului 243.750,40 96.163,45 147.687,71 243.750,40

C4 Îmbunătăţirea ofertei trofice favorabile hrănirii naturale a
ursului în vecinătatea zonelor de conflict 143.804,00 22.943,83 120.860,17 150.427,00

C5 Elaborarea unui set de măsuri cu aplicabilitate în
amenajarea pădurii care să prevadă măsuri speciale de
conducere a arboretelor favorabile ursului în zonele critice

51.249,00 2.170,98 49.078,02 51.249,00

C6 Transferul de bune practici a unor sisteme demonstrative
de protecţie a stânelor, livezilor, culturilor agricole şi fermelor
apicole, în vederea reducerii conflictelor om – urs

178.387,00 22.259,90 156.127,10 178.387,00

C7 Dezvoltarea unei bazei de date a proiectului în sistem GIS
ataşată planului de management revizuit al populaţie de urs
brun din  România

32.650,00 9.234,27 23.415,73 32.650,00

C8 Îmbunătăţirea managementului deşeurilor menajere în
zonele de conflict om urs din  aria Braşov - Valea Prahovei 181.178,00 3.427,65 177.750,35 181.178,00

D1  Monitorizarea impactului acţiunilor proiectului asupra
stării de conservare a populaţiei de urs 40.515,00 1.214,27 39.300,73 40.515,00

D2  Monitorizarea impactului socio- economic al acţiunilor
proiectului 25.741,00 730,64 25.010,36 29.055,01

D3. Monitoring ex-ante 23.612,00 14.312,80 9.299,20 14.312,80
E1 Promovarea proiectului, a
obiectivelor și rezultatelor 19.625,00 4.670,63 14.954,37 19.625,00

E2 Website și forum de discuții 17.530,00 1.636,91 15.893,09 17.530,00
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E3 Realizarea şi instalarea de panouri
informative 9.088,00 4.838,71 4.249,29 9.088,00

E4 Campanie de constientizare
pentru promovarea acţiunilor de conservare a ursului brun şi a
metodelor de reducere a conflictelor

23.800,00 604,84 23.195,16 23.800,00

E5 Campanie de conştientizare
pentru promovarea SCI-urilor şi a beneficiilor socio-
economice

6.026,00 1.330,65 4.695,35 6.026,00

E6 Elaborarea raportului final pentru publicul larg (Layman’s
report) 3.200,00 0,00 3.200,00 3.200,00

F1 Managementul proiectului 231.351,00 28.266,59 203.084,41 231.351,00

F2 Schimb de experienţă cu  alte proiecte LIFE 27.042,60 3.320,09 23.722,51 29.718,80

F3 Audit extern 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00

F4 Plan de conservare „after-LIFE” 0,00 0,00 0,00 0,00

F5 Monitorizarea progresului proiectului 6.968,00 0,00 6.968,00 6.968,00

OVH 57.369,00 4.450,27 52.918,73 57.369,00

Total 1.567.512,00 264.462,38 1.303.049,62 1.567.512,00

7. Anexe
7.1. Acorduri de colaborare

7.1.1 Acord de colaborare între Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, Stațiunea
Brașov și Fundația Carpați
7.1.2 Acord de colaborare între Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, Stațiunea
Brașov și Ocolul Silvic al Orașului Râșnov R.A.
7.1.3 Acord de colaborare între Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, Stațiunea
Brașov și RPLP Kronstad R.A.
7.1.4 Acord de colaborare între Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, Stațiunea
Brașov și RNP Romsilva-Administraţia ParculuI Natural Bucegi R.A
7.1.5 Acord de colaborare între Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, Stațiunea
Brașov și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

7.2. Livrabile
F1.2 Minuta primei întâlniri de proiect (F1)
E1.1 Logo proiect (E1)
A1.1 Model chestionar socio-economic (A1)
F5.1 Raport de monitorizare a proiectului (F5)
F1.5 Raport de inițiere al proiectului (F1)
E3.1 Concept panouri de informare (E3)
E1.3 Autocolant proiect (E3)
E1.4/E1.5 Bannere proiect (E1)
D3.1 Raport de evaluare a stării inițiale de conservare a ursului brun în zona proiectului,
prin stabilirea indicatorilor de pornire pentru acțiunile de tip C
A1.2 Raport de teren (A1)
C3.1 Raport de activitate (C3)
A1.3 Studiu socio-economic al grupurilor de interese (A1)
E1.6 Broşură format A5 (E1)
E1.8 Postere format A2 (E1)
E3.2 Fluturaș hârtie reciclată
E2.1 Print screen website
E2.2 Print screen forum de discuții/facebook
F5.2 Raport monitorizare proiect II (F5)
E1.7 Pixuri personalizate
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7.3. Lista anexelor
Nr.

Anexă
Denumire Anexe Nr.

pg.
7.1.1 Acord de colaborare între Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice,

Stațiunea Brașov și Fundația Carpați
1

7.1.2 Acord de colaborare intre Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice,
Stațiunea Brașov și Ocolul Silvic al Orașului Râșnov R.A.

12

7.1.3 Acord de colaborare intre Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice,
Stațiunea Brașov și RPLP Kronstad R.A.

23

7.1.4 Acord de colaborare între Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice,
Stațiunea Brașov și RNP Romsilva-Administraţia ParculuI Natural Bucegi
R.A

34

7.1.5 Acord de colaborare între Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice,
Stațiunea Brașov și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

45

7.2-3 Livrabile şi Anexe
A1.1 Model chestionar socio-economic 57
A1.2 Raport de teren 67
A1.3 Studiu socio-economic al grupurilor de interes 89
A1.4 Lista factorilor de interes identificaţi 620
A2.1 Fișa de teren - analiza conflictelor om-urs la nivel național și local în zona

de conflict Brașov - Valea Prahovei
621

A2.2 Centralizator pagube urs 626

A3.1 Hartă analiza bonității - fondurile cinegetice de unde s-au colectate date 634

A3.2 Centralizator fonduri cinegetice de unde s-au colectat date de tern pentru
calculul efectivului optim și determinarea bonității habitatelor de urs la nivel
național

635

C1.1 Invitaţii şi lista de prezenţă a sedinţei de lucru privind revizuirea planului de acţiune
pentru conservarea populaţiei de urs brun

640

C1.2 Baza de date cu articolele ştiinţifice pentru fundamentarea revizuirii planului de
acţiune a specie Ursus arctos

644

C3.1 Raport de activitate 669
C3.2 Agenda cursului training echipă BEAR TEAM 685
C3.3 Training echipă BEAR TEAM 687
C3.4 Diplomă Sârbu George-Curs tranchilizare 716
C3.5 Prezenţă training BEAR TEAM 717
C3.6 Protocol intervenţii BEAR TEAM 718
C3.7 Anexă protocol intervenţii BEAR TEAM 723
C3.8 Fisă capturare date biometrice 728
C3.9 Hartă intervenţii eliberare din laţ 729
C4.1 Metodologie: Propagarea artificială a mușuroaielor de furnici 730
C4.2 Hartă cu locațiile mușuroaielor de furnici la nivel național 770
C4.3 Hartă cu zonele de amplasare a culturilor cinegetice 771
C6.1 Situația stânelor la nivelul zonei de implementare a proiectului în anul 2015 772
C8.1 Fisă de patrulare 775
D3.1 Raport de evaluare a stării inițiale de conservare a ursului brun în zona

proiectului, prin stabilirea indicatorilor de pornire pentru acțiunile de tip C
(Monitoring ex-ante)

776
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E1.1 Comunicat de presă debut proiect 801
E1.2 Logo proiect 802
E1.3 Autocolant proiect 803
E1.4 Banner orizontal 804
E1.5 Banner roll-up 805
E1.6 Broşură proiect 806
E1.7 Pixuri personlizate 812
E1.8 Poster A2 813
E2.1 Print screen website 814
E2.2 Print screen forum de discutii (Facebook) 817
E3.1 Panouri informative 818
E3.2 Leafleats (Fluturaşi) 819
E5.1 Şepci personalizate 821
E5.2 Tricouri personalizate 822
F1.1 Invitații deschidere proiect LIFE FOR BEAR 823
F1.2 Minuta primei întâlniri de proiect 829
F1.3 Listă de prezență eveniment deschidere proiect 3 Octombrie 2014 833
F1.4 Desemnarea echipei de management 836
F1.5 Organigrama echipei de management 840
F1.6 Organigrama echipei de implementare 841
F1.7 Organigrama beneficiarilor proiectului 842
F1.8 Raport inițiere proiect 843
F1.9 Fișele de post ale echipei de management 847
F1.10 Fișele de post ale echipei de management 857
F1.11 Prezență sedință de lucru 879
F1.12 Proceduri de lucru între parteneri 880
F1.13 Hotărâre CA RNP nr. 5/28.05.2015 892
F1.14 Planuri de achiziţie pe partener 896
F5.1 Raport de monitorizare I (30-Dec-2014) 900
F5.2 Raport de monitorizate II (1-Apr-2014) 903

7.4. Indicatori de rezultat
Inventories & studies = Studiu socio-economic al grupurilor de interese; Studiu privind bonitarea

habitatelor favorabile ursului; Raport de analiză a conflictelor om-urs; Raport de evaluare a stării inițiale
de conservare a ursului brun în zona proiectului, prin stabilirea indicatorilor de pornire pentru acțiunile
de tip C (Monitoring ex-ante).

Part 1 - Preparatory actions
Table 1 - Types of preparatory actions planned (A, B actions)

Types of
preparatory
actions

No. of
preparatory

actions

Species
involved

(Latin name)

Type of
habitats
involved

(*)

No. of
species

involved

No. of
habitats
involved

No. of
N2000
sites

involved

Surface
involved

(ha)

Budgeted
cost (€)

Plans of project
measures

Action plans
Management
plans
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Guidelines
Inventories &
Studies

3 Ursus arctos 1 5 66.441,3 114.346

Ex ante
monitoring

1 Ursus arctos 5 66.441,3 14.313

Ex post
monitoring
Permit
procedures
New Natura
2000 area

Land purchased
Other (please
specify)
Total  (Every
item counted
only once)

4 N/A N/A 1 5 128.659

Part 2 - Concrete actions

Conservation actions = un plan de acţiune revizuit privind conservarea populaţiei de urs brun; numărul de
exemplare de urs monitorizate prin sistem GPS; numărul de exemplare de urs eliberate din laţ; numărul de puieţi
plantaţi în vederea îmbunătăţirii ofertei trofice, numărul de muşuroaie înmulţite, numărul de containere bear-proof
montate în zonele de conflict

Table 2 - Best practices/concrete techniques//conservation actions/methods planned (C actions)

Deliverable

No. of
concre

te
actions

Species
involved

(Latin name)

Type of
habitats
involved

(*)

No. of
species

involved

No. of
habitats
involved

No. of
N2000 sites

involved

Surface
involved

(ha)

Budgeted
cost (€)

Natura 2000 site
creation

Natura 2000 site
restoration/
improvement
Conservation
actions

7 Ursus arctos 1 5 66.441,3 915.334

Reintroduction

Ex situ conservation
Removal of alien
species
Others
Total  (Every item
counted only once)

7 N/A 1 5 915.334

Table 3 - Training activities

No. of training sessions
Total no.of persons

trained
Budgeted cost (€)

3 21 4.291
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Part 3 - Awareness raising and communication
Table 4 - Workshops, seminars and conferences

Gradul de informare a instituțiilor, localnicilor și turistilor vis a vis de importanța speciei Ursus arctos și
eforturile făcute de Life pentru conservarea acestei specii.
Numărul de persoane informate pe grupuri de interese: agricultori, păstori, silvicultori, vînători,
comunităţi şi administraţii locale, turişti, ONG-uri şi instituţiile statului.

Target audience: General public
Specialised audience (e.g. decision-

makers)

Very specialised
audience (e.g. experts,

academics)

Number of
participants:

Local/
Regional

National
EU/

Interna
tional

Local/
Regional

National
EU/

International
Local/

Regional
National

0-25
participants

10 39

25-75
participants

6 2

75-100
participants

2 1 1

More than 100
participants
Total budgeted
cost (€) 46.777

Table 5 - Media and other communication and dissemination work

Type of media No.

Project website: average number of visitors per month 33

Press releases made by the project 5

General public article in national press 1

General public article in local press

Specialised press article 1

Internet article 1

TV news/reportage

Radio news/reportage

Film produced

Film played on TV

Film presented in events/festivals

Exhibitions attended

Information centre/Information kiosk

Project notice boards (2 types) 35

Other (please specify)

Total budgeted cost (€) 41.583
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Table 6 - Publications

Type of publication
No.

published
No. of
copies

Languages

Layman's report 1 1 RO

Manuals 1 300 RO

Leaflets 1 2000 RO

Brochures 3 2100 RO

Posters 2 500 RO

Books 0 0 RO

Technical publications 2 2 (on-line) RO

Other (please specify) - - -

Pens 1 1000 RO

Autocolant 1 900 RO

Cap 1 300 RO

T-shirts 1 300 RO

Educational DVD 1 300 RO

Banner 2 2 RO

Total budgeted cost (€) 16.898

Table 7 - Educational activities

Establishment involved
No. of

students

Kindergartens/Primary schools 50

Secondary schools 150

Higher education establishments 150

Total budgeted cost (€) 2.026


