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I. INTRODUCERE 

Promovarea acțiunilor de conservare a ursului brun și a metodelor de reducere a conflictelor a vizat 

mai multe grupuri a căror activitate interferează cu activitatea ursului. 

Pe măsură ce a avansat proiectului, lista grupurilor țintă cu care s-a colaborat și către care s-a 

diseminat tipul de informație prevăzut la această activitate a crescut și s-a conturat. 

Pentru a produce conținutul materialelor informative, cât și al discuțiilor pe această temă ale 

membrilor din echipa proiectului cu diverși factori interesați, s-au folosit informații și rezultate din toate 

activitățile proiectului. 

Materialele s-au realizat în primii 2 ani de proiect și s-au diseminat până la finalul proiectului, însă 

informarea echipei pe această temă a fost permanentă și bagajul de cunoștințe a fost în creștere. Tematica 

materialelor a urmărit și evidențierea importanței ursului în contextul rețelei Natura 2000. 

S-a urmărit o informare corectă și științifică a grupurilor țintă și susținerea unei atitudini pozitive față 

de specia urs, în scopul conservării speciei pe termen lung. 

 

 

II. PANOURI INFORMATIVE 

Din 2015 s-au realizat și instalat 23 de panouri informative privind existența ursului, a acţiunilor de 

conservare şi a metodelor de reducere a conflictelor. Panourile au fost realizate în format1000x1500 cm, 

așa cum era prevăzut. Acestea au fost elaborate în limba română și personalizate pentru fiecare sit din 

cele 5 situri Natura 2000 din zona de implementare a proiectului. Unele panouri și structuri de susținere 

au mai fost recondiționate ulterior.  

 

Prin câte stadii trebuie să treacă un panou…unde îl punem, avem autorizație, cum îl integrăm în 

peisaj, ce vrem să transmitem, cât e suficient, e atrăgător, e rezistent, e inteligibil? Procesul de creație și 

birocrație a fost parcurs cu succes de echipa proiectului.  

Conceptul plasează personajul principal în mijlocul naturii, al siturilor Natura2000, acolo unde îi 

este locul. Plasarea ursului în peisajul fiecărui sit, deja cunoscut și consacrat în mintea publicului larg, îi 

face pe oameni să devină conștienți de prezența lui în zonele respective, iar personalizarea lui Martinel 

aduce o atitudine de afecțiune și îngăduință și, odată cu acestea gândul că trebuie să îi respectăm casa și 

teritoriul. E ca și cum ar spune… ”Hei…sunt și eu pe aici, în zona asta pe care o și vezi pe hartă, dar ar 

fi bine să îți vezi de drum fără să mă deranjezi!” De aceea, câteva informații de bază despre urs, sfaturile 

de prevenire a întâlnirii om-urs și cele de comportament la întâlnirea cu el, nu au putut să lipsească de pe 

panou. Și... cum oamenii trebuie să știe ce este Natura2000, în ce sit se află și care sunt principalele 

informații despre sit, am ales să lăsăm și aceste elemente. Pentru a ieși în evidență, măsurile de conservare 

a speciei urs, aplicabile în fiecare sit au avut un loc central și au menirea să conștientizeze asupra 

numeroaselor acțiuni care trebuie întreprinse pentru ca specia urs să fie conservată. 

”Semnătura” proiectului LIFE FOR BEAR se regăsește ca un antet, pe toate panourile, cu scopul de 

a conștientiza publicul că locul ursului este în pădure, departe de așezări umane. 

S-au amplasat panourile în locurile în care există risc potenţial de conflicte om-urs şi pe căile de 

acces la intrarea în siturile Natura 2000 din zona de implementare a proiectului. 
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Tabel nr. 1 Centralizator zonele de amplasare ale panourilor personalizate în fiecare sit 

ROSCI 0120 

Muntele 

Tâmpa: 

- Braşov: la 

telecabină 

- Pe vârful 

Tâmpa 

- Cartier 

Răcădău 

 

ROSCI 0207 

Postăvarul 

- Cheile 

Râşnoavei 

- Pe vârful 

Postăvaru 

- În Poiana 

Braşov la 

telegondolă 

- Timişul de 

Jos 

 

ROSCI 0195 

Piatra Mare 

- Braşov: 

Dâmbul Morii 

– 7 scări 

- Săcele: Gârcin 

- Vârful Piatra 

Mare 

- Cascada 

Tamina 

 

ROSCI 0013 

Bucegi 

- Moroeni: Valea 

Rătei 

- Râşnov: 

Glăjerie 

- Buşteni: Valea 

Cerbului 

- Dichiu: 

intersecţie de 

drumuri 

- Peştera 

- Bran: Poarta 

- Cabana Piatra 

Arsă 

ROSCI 0038 

Ciucaş 

- Vama 

Buzăului: 

Chişătoare 

- Dălghiu 

- Cabana 

Muntele 

Roşu 

- Valea 

Urlătoarea 

- Babarunca: 

limită judeţ 

 

 

II.1. PANOU PERSONALIZAT PENTRU SITUL ROSCI 0120 MUNTELE TÂMPA 

 Anexa nr. E.4.1. Panou informativ MUNTELE TAMPA 

 

Zonele de amplasare ale panourilor personalizate pentru situl ROSCI 0120 Muntele Tâmpa: 

- Braşov: la telecabină 

- Pe vârful Tâmpa 

- Cartier Răcădău 

 

Poza nr. 1. Panou personalizat pentru situl ROSCI 0120 Muntele Tâmpa 
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II.2. PANOU PERSONALIZAT PENTRU SITUL ROSCI 0207 POSTĂVARUL 

 Anexa nr. E.4.2. Panou informativ POSTĂVARUL 

 

Zonele de amplasare ale panourilor personalizate pentru situl ROSCI 0207 Postăvarul: 

- Cheile Râşnoavei 

- Pe vârful Postăvaru 

- În Poiana Braşov la telegondolă 

- Timişul de Jos 

-  

Poza nr. 2. Panou personalizat pentru situl ROSCI 0207 Postăvarul: Cheile Râșnoavei 

 
 

Poza nr. 3. Panou personalizat pentru situl ROSCI 0207 Postăvarul: Timișul de Jos 
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Poza nr. 4. Panou personalizat pentru situl ROSCI 

0207 Postăvarul: pe Vârful Postăvaru 

 

Poza nr. 5. Panou personalizat pentru situl 

ROSCI 0207 Postăvarul: la telegondolă 

 
 

II.3. PANOU PERSONALIZAT PENTRU SITUL ROSCI 0195 PIATRA MARE 

 Anexa nr. E.4.3. Panou informativ PIATRA MARE 

 

Zonele de amplasare ale panourilor personalizate pentru situl ROSCI 0195 Piatra Mare: 

- Braşov: Dâmbul Morii – 7 scări 

- Săcele: Gârcin 

- Vârful Piatra Mare 

- Cascada Tamina 
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Poza nr. 6. Panou personalizat pentru situl ROSCI 0195 Piatra Mare, Braşov: Dâmbul Morii – 7 scări 

 
Poza nr. 7. Panou personalizat pentru situl ROSCI 0195 Piatra Mare: cascada Tamina 
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Poza nr. 8. Panou personalizat pentru situl ROSCI 0195 Piatra Mare: Săcele, Gârcin 

 
 

II.4. PANOU PERSONALIZAT PENTRU SITUL ROSCI 0013 BUCEGI 

 Anexa nr. E.4.4. Panou informativ BUCEGI 

 

Zonele de amplasare ale panourilor personalizate pentru situl ROSCI 0013 Bucegi: 

- Moroeni: Valea Rătei 

- Râşnov: Glăjerie 

- Buşteni: Valea Cerbului 

- Dichiu: intersecţie de drumuri 

- Peştera 

- Bran: Poarta 

- Cabana Piatra Arsă 
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Poza nr. 9. Panou personalizat pentru situl ROSCI 0013 Bucegi: Râșnov, Glăjerie 

 

 

Poza nr. 10. Panou personalizat pentru situl ROSCI 0013 Bucegi: Bușteni, Valea Cerbului 
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Poza nr. 11. Panou personalizat pentru situl ROSCI 0013 Bucegi: Dichiu 

 

 
 

 

Poza nr. 12. Panou personalizat pentru situl ROSCI 0013 Bucegi: Bran, Poarta 

 



Proiect LIFE FOR BEAR             E4 - Raport de conştientizare-diseminare a acţiunilor de conservare               Page 10 of 25 

 

II.5. PANOU PERSONALIZAT PENTRU SITUL ROSCI 0038 CIUCAŞ 

 Anexa nr. E.4.5. Panou informativ CIUCAŞ 

 

Zonele de amplasare ale panourilor personalizate pentru situl ROSCI 0038 Ciucaş: 

- Vama Buzăului: Chişătoare 

- Dălghiu 

- Cabana Muntele Roşu 

- Valea Urlătoarea 

- Babarunca: limită judeţ 

 

Poza nr. 13. Panou personalizat pentru situl ROSCI 0038 Ciucaş: 
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Poza nr. 14. Panou personalizat pentru situl ROSCI 0038 Ciucaş: Babarunca 

 
 

 Poza nr. 15. Panou personalizat cu structură de lemn pentru situl ROSCI 0038 Ciucaş 
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S-a realizat o hartă cu amplasarea celor 23 de panouri informative.  

 Anexa nr. E.4.6. - Harta cu locaţiile panourilor din situri 

II.6. SOLUȚIE VIZUALIZARE TEXT PANOURI ÎN LIMBA ENGLEZĂ 

În 2020 s-au tradus în limba engleză textele panourilor, iar în 2021 s-au realizat panourile în limba 

engleză în format digital, iar când s-a pornit website-ul nou s-au creat stickere cu codul QR pentru pagina 

pe care se găsesc panourile traduse în limba engleză.  

https://lifeforbear.ro/en/information-panels/  

Stickerele au fost lipite pe panourile existente, într-un loc în care să nu influențeze conținutul de 

ansamblu al fiecărui tip de panou. 

 

 

Poza nr. 16. Autocolante de lipit pe panourile existente 

 
 

 

 

https://lifeforbear.ro/en/information-panels/
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Panouri realizate în format digital în limba engleză: 

 Anexa nr. E.4.7. Information panel Tampa EN 

 Anexa nr. E.4.8. Information panel Postavarul EN 

 Anexa nr. E.4.9. Information panel Piatra Mare EN 

 Anexa nr. E.4.10. Information panel Bucegi EN 

 Anexa nr. E.4.11. Information panel Ciucas EN 

 

Poza nr. 17. Lipirea autocolantului pe panou personalizat pentru situl ROSCI 0195 Piatra Mare 

 
 

Poza nr. 18. Lipirea autocolantului pe panou personalizat pentru situl ROSCI 0207 Postăvarul 
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III. MATERIALE INFORMATIVE  

S-au realizat 300 de bucăţi a ghidului de bune practice pastorale, 300 de postere şi 500 de broşuri 

care ilustrează importanţa ursului în siturile Natura 2000.  

Ca și în cazul panourilor, elaborarea materialelor a trecut prin multe idei și stadii, cu scopul de a fi 

realizate cât mai atractive și pe înțeles. 

Aceste materiale informative vizează un grup ţintă format din oameni din comunităţi locale, 

persoane care au avut sau sunt pasibile de a avea conflicte cu ursul (localnici, fermieri, apicultori, 

agricultori, păstori) şi totodată este vizat personal al unor instituţii a căror activitate interferează cu ursul 

(primării, ocoale silvice, APM, MM, GF). 

Întrucât nu sunt vizaţi neapărat specialişti, materialul a fost elaborat pe înţelesul tuturor cu un conţinut 

atractiv, sintetic şi util cu însemnătate transmisă prin desene. 

S-au produs 300 de DVD-uri cu material educativ conceput pentru uz didactic. Materialul 

educativ are un conţinut de imagini sugestive şi text sintetizat cu un limbaj simplificat care prezintă atât 

generalităţi despre urs, cât şi specificaţii din zona de implementare a proiectului. Materialul conţine şi 

fişe de lucru pentru copii pe tematica “ursul”.  

A fost realizat un fluturaş cu sfaturi succinte şi concrete de prevenţie conflicte om-urs, în limba 

română, în 1000 de exemplare care au fost distribuite toate până la data prezentei raportări. Deşi nu era 

prevăzut în materialele informative de realizat, s-a simţit necesitatea realizării şi distribuirii unui astfel 

de material, mai ales în acţiunile din cadrul şcolilor unde informaţia a fost transmisă în cadrul 

comunităţilor care au des de-a face cu urşi care intră în intravilan. 

 Pentru a îmbunătăți conținutul noului site al variantei în limba engleză, s-au tradus și refăcut în 

limba engleză toate materialele de informare. 

https://lifeforbear.ro/en/products-for-the-general-public/  

 

Materiale produse în cadrul acestei activități: 

 Anexa nr. E.4.12. Poster Martinel în situri Natura 2000 

 Anexa nr. E.4.13. Poster Martinel in Natura2000 Sites 

 Anexa nr. E.4.14. Brosura despre importanta ursului 

 Anexa nr. E.4.15. Brochure The importance of the bear 

 Anexa nr. E.4.16. conținut DVD Educatie ecologica urs brun 

 Anexa nr. E.4.17. Ghid de bune practici pastorale 2016 

 Anexa nr. E.4.18. Guide-2016 - Concrete information on good pastoral practices 

 Anexa nr. E.4.19. Brosura mica - preventie-conflicte-om-urs 

 Anexa nr. E.4.20. Human-Bear Conflict Prevention - small Brochure 

și 

 Anexa nr. E.4.21. Centralizator distribuire materiale informative 

 

 

 

 

https://lifeforbear.ro/en/products-for-the-general-public/
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IV. DISEMINARE CĂTRE GRUPURILE ȚINTĂ 

Grupurile țintă a căror activitate poate interfera cu specia urs: 

 Autorități naţionale sau locale de mediu (Minister, ANPM, APM, GNM - CJ) 

 Autorități naţionale sau locale în domeniul cinegetic (Minister, GF) 

 Administratori/Custozi Arii naturale protejate 

 O.N.G. - uri de mediu 

 Specialiști în domeniul cinegetic 

 Autorităţi locale (Consiliul judeţean, Prefectură, Consiliul local, Primărie, etc.) 

 Autorităţi locale cu rol de menţinere a securităţii publice (Poliţie locală, jandarmerie, etc.) 

 Gestionari fonduri cinegetice (Asociaţii de vânătoare, Ocoale silvice) / Paznici de vânătoare 

 Administratori fond forestier - Pădurari / Lucrători silvici  

 Vânători/Silvicultori  

 Firme de salubritate / lucrători în salubritate 

 Localnici din zone în care activitatea ursului interferează cu activitatea omului 

 Fermieri / Crescători de animale / Păstori  

 Agricultori / Pomicultori 

 Apicultori 

 Culegători de ciuperci / fructe de pădure 

 Drumeți în habitatul ursului 

IV.1. ÎNTÂLNIRI DE LUCRU 

S-au realizat 3 întâlniri de lucru, câte una pentru fiecare grup vizat, întâlniri raportate în Progress 

Report I, din 2016. Deși au fost planificate 6 întâlniri, în urma primelor întâlniri organizate de acest fel 

și a acțiunilor de teren, s-a constatat că au mai mult efect întâlnirile în grup restrâns și întâlnirile 

individuale cu persoane din grupurile vizate. Prezența la întâlnirile organizate nu era semnificativă, în 

primul rând din cauza distribuției geografice. Mulți invitați alegeau să nu participe din cauza timpului 

pierdut pe drum până la punctul de întâlnire. Astfel că, mai ales pentru diseminarea acțiunilor de 

conservare, a fost mult mai de folos diseminarea, direct în teren, prin interacțiunea membrilor din echipa 

proiectului cu indivizi din grupurile vizate, cuprinzând mult mai multe persoane. 

S-a realizat o întâlnire de lucru pentru Grupul I vizat de activitate (personal al unor instituţii a 

căror activitate interferează cu specia urs: primării, APM, GF, ocoale silvice, gestionari de fonduri 

cinegetice) la Sinaia în data de 21.10.2016. Întâlnirea a fost organizată de Primăria Sinaia cu sprijinul 

echipei proiectului LIFE FOR BEAR şi a vizat metodele de reducere a conflictelor pe fondul vizitelor 

aproape zilnice ale urşilor în intravilanul localităţilor de pe Valea Prahovei şi a numeroaselor sesizări 

depuse de către localnici la primării în acest sens. La această întâlnire s-au distribuit materiale 

promoționale şi informative. 
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Poza nr. 19. Întâlnire de lucru, Sinaia, județul Prahova, 21.10.2016 

 
Anexa nr. E.4.22. Lista de prezenţă întâlnire pe tema prevenţiei conflictelor om-urs Sinaia 21.10.2016 

 

S-a realizat o întâlnire de lucru pentru Grupul II vizat de activitate (persoane care au frecvent 

conflicte cu ursul, respectiv fermieri, păstori, apicultori, agricultori) la Moroeni în data de 24.01.2016 

în cadrul căreia s-au popularizat metode de reducere a conflictelor. Această întâlnire s-a realizat 

împreună cu întâlnirea de la Activitatea C6 pentru transferul de bune practici a unor sisteme moderne 

de protecţie a stânelor, livezilor, culturilor agricole şi fermelor apicole, în vederea reducerii conflictelor 

om - urs, dar și identificarea principalelor cauze care duc la apariția conflictelor.  

Poza nr. 20. Întâlnire de lucru, Moroeni, județul Dâmbovița, 24.01.2016 
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S-a realizat o întâlnire de lucru pentru Grupul III vizat de activitate (persoane care nu au 

cunoştinţe despre urs, dar care au intrat în contact cu acesta şi au avut conflicte de diverse tipuri) la 

Predeal în data de 18.12.2015 în cadrul căreia s-au promovat acţiunile de conservare a ursului brun şi a 

metodelor de reducere a conflictelor. Această întâlnire s-a realizat împreună cu întâlnirea de la 

Activitatea C8 care urmărea realizarea unui grup operativ de lucru pentru limitarea fenomenului de 

habituare a urşilor şi de reducere a conflictelor directe om-urs.  

Poza nr. 21. Întâlnire de lucru, Predeal, județul Brașov, 18.12.2015

 
Anexa nr. E.4.24. Liste prezenta intalnire E.4. si C.8, Predeal, 18.12.2015 

 

IV.2. ALTE METODE DE DISEMINARE 

Inginerii de teren au descoperit valoarea comunicării non-formale, în gupuri restrânse sau individuale 

pe tema metodelor de reducere a conflictelor și acțiunilor necesare pentru conservarea speciei. 

În acțiunile de teren, toți membrii proiectului au folosit cunoștințele și experiența acumulată pentru a 

transmite indivizilor din orice grup țintă aceste informații care au fost mult mai bine înțelese și adoptate 

decât cele transmise la întâlniri formale. 

De exemplu, personalul proiectului implicat în activitatea de transfer de bune practici a unor sisteme 

demonstrative de protecție în vederea reducerii conflictelor om-urs, au împărtășit experiența lor cu toate 

persoanele cu care au interacționat când au realizat acțiuni de teren pentru a identifica zone sensibile 

sau pentru a instala sisteme de protecție. Cei care au intervenit direct și fizic în situații conflictuale 

dintre om-urs, cei care au făcut monitorizări pentru relocare sau pentru a depista urșii habituați la 

platformele de colectare a gunoiului, au fost, de asemenea un extraordinar factor de diseminare a 

informațiilor pe tema urmărită de acest raport. 

La nivel instituțional, echipa proiectului, a transmis cu orice ocazie prilejuită de tema ”ursul”, acest 

tip de informații, la întâlniri de lucru, conferințe, seminarii, ședințe, etc. 

De asemenea, în cadrul unor acțiuni de informare ale altor proiecte, s-au diseminat și informații pe 

această temă. 
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Poza nr. 22. Diseminare informații pe temele textului din panou, în discuții directe cu drumeți 

 
   

Toate materialele de informare au fost realizate și în format digital și au fost disponibile pe site-ul 

proiectului. Odată cu realizarea site-ului nou, materialele digitale în limba română au fost revizuite și 

puse la dispoziție atât în format pdf, cât și într-un format care poate fi răsfoit digital.  Mai mult, pentru 

a crește diseminarea dincolo de granițele României, s-au tradus și creat toate materialele în format 

digital și în limba engleză. Toate materialele sunt disponibile pe site și, cu orice ocazie prilejuită de 

tema ”urs”, îndrumăm pe cei interesați să afle mai multe din materialele realizate.  

https://lifeforbear.ro/urs-info/  

https://lifeforbear.ro/produse-pentru-publicul-larg/  

https://lifeforbear.ro/en/products-for-the-general-public/  

 

V. ACȚIUNI ÎN COLABORARE CU ȘCOLI / EDUCAȚIE ECOLOGICĂ 

S-au realizat acţiuni de informare şi conştientizare pentru prevenirea conflictelor om-urs în 

instituții de învățământ din localităţile în care s-au identificat cele mai multe probleme legate de urşii 

habituaţi: Sinaia, Buşteni, Azuga, Predeal, Braşov. În cadrul acţiunilor s-au susţinut prezentări în faţa 

elevilor şi cadrelor didactice în care s-au expus specificaţii ale speciei urs, având în vedere și acțiunile 

de conservare ale speciei, metode de reducere a conflictelor şi s-au înmânat materiale informative și 

promoționale.  

Pe lângă acțiunile desfășurate în școli, s-au organizat sesiuni de informare și conștientizare la 

sediul din Brașov al INCDS ”Marin Drăcea”, în colaborare cu mai multe instituții de învățământ.  

În total au interacționat direct cu membrii din echipa proiectului peste 1500 de elevi și peste 150 

de adulți (cadre didactice, părinți însoțitori). Atât cei mici, cât și însoțitorii au prezentat interes și 

https://lifeforbear.ro/urs-info/
https://lifeforbear.ro/produse-pentru-publicul-larg/
https://lifeforbear.ro/en/products-for-the-general-public/
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deschidere pentru informațiile oferite, devenind mai conștienți de prezența ursului în arealele naturale, 

în siturile Natura 2000 din proximitate. Au aflat ce măsuri se pot lua pentru conservarea speciei, ce 

acțiuni întreprind cei din echipa proiectului în sprijinul conservării speciei urs, norme de comportare în 

natură, în general, și, mai ales sfaturi pentru a preveni întâlnirile neașteptate cu ursul sau sfaturi de 

comportament la întâlnirea cu acesta. 

 

Tabel nr.2. Instituții de învățământ cu care s-a colaborat direct  

pentru acțiuni de educație ecologică, informare și conștientizare 

Acțiune Instituții de învățamânt 

Nr 

aproximativ 

de 

participanți 

elevi 

Nr. 

aproximativ 

de 

participanți 

adulți 

data 

Acțiune de prezentare/ 

educație ecologică în 

școală 

Școala Gimnazială nr.25, 

Brașov, cartier Răcădău 
50 4 

octombrie 

2016 

Acțiune de prezentare/ 

educație ecologică în 

școală 

Școala Gimnazială nr. 9, 

Brașov, cartier Noua 
100 12 

octombrie 

2016 

Acțiune de prezentare/ 

educație ecologică în 

școală 

Șc. Gimnazială  

"George Enescu", Sinaia 
100 10 

octombrie 

2016 

Acțiune de prezentare/ 

educație ecologică în 

școală 

Șc. Gimnazială  

"Principesa Maria", Sinaia 
380 15 

octombrie 

2016 

Acțiune de prezentare/ 

educație ecologică în 

școală 

Colegiul "Mihail  

Cantacuzino", Sinaia 
30 2 

octombrie 

2016 

Acțiune de prezentare/ 

educație ecologică în 

școală 

Liceul Teoretic  

"Mihail Săulescu", Predeal 
40 2 

noiembrie 

2016 

Acțiune de prezentare/ 

educație ecologică în 

școală 

Liceul Teoretic Orașul 

Azuga, Azuga 
40 2 

noiembrie 

2016 

Acțiune de prezentare/ 

educație ecologică în 

școală 

Șc. Gimnazială  

"Nestor Urechia", Bușteni 
40 2 

noiembrie 

2016 

Acțiune de prezentare/ 

educație ecologică în 

școală 

Colegiul "Ion Kalinderu", 

 Șc. Gimnazială "Reg. 

Elisabeta", Bușteni 

40 2 
noiembrie 

2016 
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Acțiune de prezentare/ 

educație ecologică în 

școală 

Școala Gimnazială nr. 5 

Brașov 
30 2 

noiembrie 

2016 

Acțiune de prezentare/ 

educație ecologică în 

școală 

Colegiul Tehnic  „Mircea 

Cristea”, Brașov 
40 5 

martie 

2017 

Activități de colaborare 

pentru informare și 

educație ecologică la 

sediul INCDS ”Marin 

Drăcea” 

Școala Gimnazială nr. 1, 

Brașov 
140 25 

martie 

2018 

Activități de colaborare 

pentru informare și 

educație ecologică la 

sediul INCDS ”Marin 

Drăcea” 

Școala Gimnazială 

Dumbrăvița 
60 10 

aprilie 

2018 

Activități de colaborare 

pentru informare și 

educație ecologică la 

sediul INCDS ”Marin 

Drăcea” 

Liceul Johannes Honterus, 

Brașov 
50 8 

noiembrie 

2018 

Activități de colaborare 

pentru informare și 

educație ecologică la 

sediul INCDS ”Marin 

Drăcea” 

Liceul Tehnologic Silvic 

”Dr. Nicolae Rucareanu”, 

Brașov 

25 2 
ianuarie 

2019 

Activități de colaborare 

pentru informare și 

educație ecologică la 

sediul INCDS ”Marin 

Drăcea” 

Școala Gimnazială Bod 125 20 
aprilie 

2019 

Activități de colaborare 

pentru informare și 

educație ecologică la 

sediul INCDS ”Marin 

Drăcea” 

Grădinița cu program 

prelungit nr. 2, Brașov 
25 5 

aprilie 

2019 

Activități de colaborare 

pentru informare și 

educație ecologică la 

Școala Gimnazială nr.2, 

Brașov 
30 4 

aprilie 

2019 
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sediul INCDS ”Marin 

Drăcea” 

Activități de colaborare 

pentru informare și 

educație ecologică la 

sediul INCDS ”Marin 

Drăcea” 

Școala Gimnazială nr.11, 

Brașov 
30 4 

aprilie 

2019 

Activități de colaborare 

pentru informare și 

educație ecologică la 

sediul INCDS ”Marin 

Drăcea” 

Școala Gimnazială nr.27, 

Brașov 
35 5 

aprilie 

2019 

Activități de colaborare 

pentru informare și 

educație ecologică la 

sediul INCDS ”Marin 

Drăcea” 

Grădinița cu program 

prelungit nr. 13, Brașov 
44 4 Mai 2019 

Activități de colaborare 

pentru informare și 

educație ecologică la 

sediul INCDS ”Marin 

Drăcea” 

Grădinița nr. 23, Brașov 22 2 Mai 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proiect LIFE FOR BEAR             E4 - Raport de conştientizare-diseminare a acţiunilor de conservare               Page 22 of 25 

 

 

Pozele nr. 23, 24 și 25. Acțiuni de informare-conștientizare cu elevi în Școli de pe Valea Prahovei 
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Pozele nr. 26, 27 și 28. Acțiuni de informare-conștientizare, cu elevi, 

în Biblioteca de la sediul din Brașov al INCDS ”Marin Drăcea” 
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Poza nr. 29. Prezentare proiect Life for Bear și sfaturi pentru prevenirea conflictelor om-urs  

la ”Liceul Mircea Cristea” din Brașov 
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VI. CONCLUZII 

 

În cadrul activității s-au realizat rezultatele urmărite: 

• 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. 

 

Materialele astfel obținute au fost folosite ca bază și asigurarea continuității în educarea și 

conștientizarea diverselor grupuri țintă: comunități locale și elevi, agricultori, păstori, silvicultori, 

organizaţii/asociaţii, dar şi instituţii responsabile de conservarea mediului. 

Grupurile vizate au fost abordate atât în ședințe de lucru, cât și în alte întâlniri, membrii din echipa 

proiectului transmițând permanent informații despre acțiunile de conservare întreprinse și/sau de dorit a 

se întreprinde. 

Promovarea acțiunilor de conservare a ursului brun și a metodelor de reducere a conflictelor s-a 

realizat prin mai multe metode: 

- diseminarea materialelor atât în format tipărit, cât și online; 

- acțiuni educaționale realizate în școli din zona de implementare a proiectului și acțiuni realizate 

în biblioteca beneficiarului coordonator al proiectului; 

- întâlniri de lucru pe tema vizată; 

- alte ședințe/întâlniri; 

- întâlniri în grup restrâns și întâlniri individuale cu persoane din grupurile țintă; 

Dovada conștientizării informației a venit spre finalul proiectului, când foarte mulți colaboratori au 

apreciat valoarea și utilitatea informațiilor acumulate de pe urma colaborărilor cu echipa proiectului.  

 

 

Întocmit: 

Constantina JURJ 

Data: 30.09.2021 
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