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2. Executive Summary 

2.1. SUMMARY 

The implementation of the project "Conservation of the brown bear population (Ursus arctos) in 

Romania" started on 01.10.2014 and was completed on 31.12.2021. During the implementation of the 

project, there were repeated political/administrative changes within the institutions with a decision-making 

role directly involved in the management of the brown bear species, so that the completion period for some 

actions was extended, without influencing the final objectives of the project. 

 Along with the political/administrative changes, there have also been changes in the attitude of 

people who carry out activities concerning the bear species and/or its habitat and the attitude of people 

whose activities are influenced by the presence and actions of bears. At the same time, the media's attention 

has increased on the topics concerning the bear species, so that the management of this species in Romania 

has created controversies and has become an emotive subject for several groups: people who must coexist 

with the brown bear species, animal lovers who do not live with the bear species, managers of hunting funds, 

hunters, public administrations,  environmental activists, researchers, conservationists and others. 

 The aim and objectives of the project by the end of the implementation period were achieved, 

although there were delays in the implementation periods of some activities. 

The delays occurred in the implementation of some activities were caused by the 

political/administrative changes at the level of the Romanian Government, especially those in the 

leadership of the Ministry of Environment, as well as by the changes occurred in the management vision 

of the large carnivores species strictly protected. 

Since 2016, when the team at the head of the Ministry of Environment took the decision not to grant 

derogations for hunting interventions on some specimens of the bear population, large conflicts  have been 

opened between the managers of the hunting fauna, the rural population and some environmental 

organizations dealing with the protection and conservation of nature, as well as animal lovers in the urban 

area,  so that the subject of management of the brown bear species has become very sensitive in Romania. 

In 2018, the Ministry of Environment demonstrated an active participation by getting involved in 

the implementation and approval of the Action Plan for the conservation of the brown bear population in 

Romania. The action plan, carried out within the framework of activity C1 integrates elements of the project 

actions.  

The Ministry of Environment has issued an address to the project manager expressing its support 

for the activities carried out by the project within the limits of the legal duties. (Annex C.2.5. Address nr. 

21830/ECU of 01.10.2018). 

The Ministry of Environment Water and Forests, INCDS Marin Drăcea, R.N.P. Romsilva and 

R.P.L.P. Kronstadt R.A. implements during the period 08.07.2021 – 31.12.2023, the project 

Implementation of the national action plan for the conservation of the brown bear population in 

Romania, having the SMIS code 136899, a project co-financed by the European Regional Development 

Fund, through the Large Infrastructure Operational Program (POIM 2014-2020), which is based on. Order 

no. 625/2018. 

 The preparatory activities of type A, after the completion of the socio-economic analysis of the 

interest groups in the project area, in 2015, continued with the analysis of the conflicts and damages 

produced by the bear at national level, a study in which official and unofficial data of the conflicts and 

damages caused by the bear species were centralized and analyzed, during the whole project. Based on 
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these results, concrete measures to reduce conflicts were proposed in the Action Plan of the brown bear 

population at national level, which was officially approved by Order of Minister no. 625/2018. The results 

of the study were the basis for issuing another Order of Minister regulating the interventions in the brown 

bear population in Romania, for the period 2022-2023. 

Also within the type A activities, the study of the quality of hunting funds at national level was 

completed (the quality of all hunting funds at national level and a technical guide to analyze the quality of 

natural habitats at the level of hunting fund was completed). 

 In order to determine the categories of quality of habitats for the brown bear species in Romania, 

the land use categories for an area of approximately 7,185,000 ha (71850 km2) were inventoried, 

which overlaps the area of distribution of the brown bear population in Romania. 

 The following have been achieved: 

 inventory of land use categories, by quality classes, of brown bear habitats;  

 the inventory of forest habitat types in the area of distribution of the brown bear population; 

 the distribution of the areas by category of land use for each category of quality;  

 It has been determined: 

 the habitat quality category according to the area occupied in the bear's habitat;  

 The comparative distribution of the presence of the anthropic factor at the level of the project area 

was analyzed. 

 For 542 hunting funds, the optimum number for the brown bear species was calculated as being 

4002 specimens, with 398 specimens lower than the calculation in 2002. 

A book was made and published: The analysis of the quality of the brown bear habitat at national level 

through the prism of the socio-economic development of the last decade in Romania. Silvica Publishing 

House. 62 pages. Year 2020. Published 200 copies and online version (available only in Romanian) 

  The concrete type C activities were the basis for the development of some tools for conservative 

management of the brown bear species, both at national and local level. 

At action C1, after several meetings between the project experts, several stages of consultation with 

specialists from institutes / institutions / entities / universities / non-governmental organizations involved 

in the management, conservation and research of the brown bear species and after a stage of public debate 

organized by the Ministry of Environment at the Palace of Parliament (Bucharest) on 09.05.2018, 

attended by approximately 80 people,  the result was a consolidated version of the action plan, in which 

the needs of the bear species and of the human population from an ecological, ethological, conservative, 

social and economic point of view were harmonized. 

  The consolidated version of the Action plan for the conservation of the brown bear population in 

Romania was approved by ministerial order (Order no. 625/2018 on the approval of the National Action 

Plan for the conservation of the brown bear population in Romania). 

 The action plan contains a combination of actions necessary to achieve a peaceful coexistence 

between human and bear. Depending on the specifics of the conflict situations, the actions must be 

implemented in parallel. A single action will not be able to solve the problem.  

 The experience gained by the project team and based on the information accumulated during the 

project development, resulted in a Management plan for the conservation of the brown bear population in 

Romania, complex, with a strategic character for the institutions with a role in the field of Biodiversity. 
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A book was developed and published: The Action Plan for the Conservation of the Brown Bear Population 

(Ursus arctos arctos) in Romania. Silvică Publishing House. 76 pages, Year 2020. The book was edited 

in Romanian and English (2021). Both variants were made both in print format (400 copies) and in 

electronic format with different ISBN. 

Within the C2 action at the level of the project implementation area, a team of specialists was 

formed who intervene in solving conflicts between human and bear, which works by applying a Guide 

for intervention and damage assessment, made in the project, which was made available to the authorities 

in the field.  

The Ministry of Environment, through the address 21830/01.10.2018, approves the team of 

specialists for solving the conflict situations between man and bear, formed and endowed within the life 

for bear project "Conservation of the brown bear population (Ursus arctos) in Romania".  

Based on the intervention and damage assessment guide developed by the project team, the 

Brasov Prefect's Institution issued an order (Order 1072 of 10.11.2017), regarding the establishment of 

a Joint Commission for the Evaluation of measures for the prevention of emergency situations generated 

by the bear and other wild animals at the level of Brasov County. 

The bear conflict project team, since its formation at the beginning of the project, had 116 direct 

interventions in the field on 167 bears (subjects of interventions), which consisted of releasing bears from 

illegal traps, capturing and relocating them from localities, capturing orphan bears and relocating them 

to the center for the rehabilitation of orphan bears. The BEAR CONFLICT team also intervened in the 

cases of road and rail accidents on some bear specimens in the area of implementation of the concrete 

actions of the project.  

Based on some working meetings held both at the MMAP headquarters and at the headquarters of the 

Prefectures of Brasov, the intervention in emergency situations generated by large carnivores that 

endanger the health and safety of people  was regulated. Through the Emergency Ordinance 81/2021 on 

the approval of the methods of immediate intervention for preventing and combating the attacks of brown 

bear specimens on people and their assets, in the built-up area of localities, the Legislative Framework 

was created that allows the functioning of the intervention teams at local level.  

A map of human-bear conflict risk areas at the national level was made, which was made available 

to the national authorities. 

Human-bear conflicts reduced over 25% by the end of the project, in the pilot area of 

implementation of the Brasov-Prahova Valley project. 

Within the framework of the C3 action, a properly trained and equipped team (BEAR TEAM) has 

worked and is functioning, which, based on derogations, captured, relocated and monitored (GPS/GSM) 

22 brown bear specimens. This team operates based on a Technical Guide for capture, relocation, 

installation of GPS/ GSM system and bear monitoring, made within the project. 

Based on the monitoring of these bears, the territory used by them after resettlement was 

determined and the results of the resettlement actions could be determined. Maps have been made of 

habitats used by relocated bears who have GPS/GSM systems. Thus, it has been determined that the 

relocation of habituated bears is not a long-term solution, and the relocation process is suitable only for 

some categories of bears (young bears that have not come into repeated contact with humans). 

Within the C4 action, the project team carried out activities to improve the trophic (food) offer 

favorable to the natural feeding of the bear in the vicinity of the conflict zones in the Brasov-Prahova 
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Valley pilot area, as follows: 26.1 ha of planted land; 13160 seedlings planted fruit trees / shrubs;  6000 

planted fruit cuttings and 400 multiplied anthills.  

In 2020-2021, when the crops offered fruits, there was a reduction in the number of bears entering 

the localities of Brasov, Rasnov, Săcele, Azuga and Busteni. Due to the fact that bears spend more time  

in these areas with improved trophic supply, they end up in areas inhabited by humans less than before. 

Within the framework of action C5, based on the experience of the project team, a set of measures 

with applicability in forest management was carried out, which provides for special provisions for the 

management of stands favorable to the bear in areas where conflicts are recorded. This document was 

made available to the forest fund managers and managers of the protected natural areas in the pilot area 

for the implementation of the project, as well as to the authorities at national level.   

Implementation of the measures carried out in this activity applicable to the forest management 

plan at Natura 2000 sites in the project implementation area: 

- for the ROSCI0038 Ciucas site, the implementation will be made by INCDS Brasov, as a forest 

fund administrator that overlaps the site; 

- for ROSCI0013 Bucegi will be made by the Bucegi Natural Park Administration, as administrator; 

- for ROSCI 0195 Piatra Mare, ROSCI 0207 Postăvaru, the associated beneficiary Carpathian 

Foundation elaborates the Management Plans that will integrate these measures. 

For each forest management plan that will come to the approval of the administrator of the 

protected natural area ROSCI0013 Bucegi, it will be necessary to implement the set of measures 

applicable in the forest management plan that will lead the bear-friendly stands in the critical areas. 

Within the C6 action, in order to reduce conflicts by implementing protection measures, in the 

first stage, the project members inventoried the situation of the sheepfolds at the level of the project 

implementation area, taking information from the agricultural offices, from where the owners and 

locations of the sheepfolds were identified. Following the centralization of the sheepfolds at the level of 

the project implementation area, a number of 115 locations with sheepfolds resulted, distributed within 

the radius of 12 administrative units (mayoralties).  Depending on the areas with damage caused by the 

bear, 20 complex systems of electric fences were installed at the sheepfolds, orchards, social buildings, 

tourist areas, etc. A custody document was concluded with the users of these protection systems, the 

training for possible errors of the installed system was made. These systems proved their effectiveness, 

so that where they were used correctly, the access of bears was restricted and thus the direct human-bear 

conflicts in these locations were also diminished. A Guide of good practice was achieved  for the 

improvement of the protection systems of the sheepfolds, crops, orchards and beekeeping farms, which 

was made available to the local authorities and to the managers of the hunting funds in the pilot area for 

the implementation of the project. 

Within the C7 action, the project database for each activity was completed, thematic maps with 

the parameters followed by the project implementation team were made, namely the distribution of the 

bear, the territory of the bears monitored with GPS/GSM, as well as other relevant objectives in the 

project area (sheepfolds, farms, apiaries, tourist areas and camping sites,  areas frequented by habituated 

bears, location of bear proof systems, etc.). 

As part of the C8 action, there were 2 patrol teams, who made field trips to identify areas where 

household waste is stored and is visited by bears, near the forest and tourist areas.  
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In many areas of the Brasov-Prahova Valley area (project area) bears frequent platforms or garbage 

bins. These areas have been monitored since the beginning of the project and the most frequently 

frequented locations have been determined. 

The improvement of household waste management in the human-bear conflict zones in the pilot 

area was achieved by purchasing and installing 75 bear-proof systems incorporating 150 eurocontainers 

of 1100L installed in the field and 10 bear-proof systems for house use  – adapted and secured bins, 

distributed in the field.  

An operative working group was developed to limit the phenomenon of bear habituation and 

reduction of direct human-bear conflicts, by modifying the management of household waste within the 

LIFE13 NAT/RO/001154 project and raising the awareness of local communities about the risk of 

human-bear conflicts, materialized by the implementation of collaboration protocols with the 

municipalities most affected by the phenomenon of habituated bears. 

The phenomenon of habituated bears decreased by 30% in terms of the number of bears and by 

50% in terms of areas with permanent frequency, from the beginning to the end of the project. 

Type D monitoring activities 

Within the framework of action D1, in order to achieve the conservation objectives of the species Ursus 

arctos, the impact assessment indicators have been determined, which allow the regular analysis of the 

factual situation, compared to the initial condition, recorded at the beginning of the project.   

 Within the framework of the action, 5 main indicators were monitored, which were based on 28 

categories of quantifiable data, based on which data could be obtained for determining the conservation 

status of the brown bear population, at the level of the 5 protected natural areas (ROSCI 0120 Muntele 

Tâmpa, ROSCI 0207 Postăvaru, ROSCI 0195 Piatra Mare,  ROSCI 0013 Bucegi, ROSCI 0038 Ciucas) 

within the project implementation area. 

 Considering the aspects monitored and presented in the last report, the impact of the project activities 

on the conservation status of the bear population is positive and helps to maintain the conservation status 

of the brown bear population in the study area. 

 After determining the conservation status of the brown bear population, at the level of protected area, 

it resulted that the global conservation status of the brown bear species within the 5 protected natural 

areas is favorable. 

Under action D2, the established indicators were monitored in the established areas. The impact 

monitoring sheet followed the concrete actions carried out within the type C activities, determining the 

influence they have on the beneficiaries of the action and their attitude and involvement.  Although the 

degree of acceptance seemed to decrease between 2016-2018 in communities whose existence interacted 

with the activity of the bear species, with the implementation of actions that demonstrate mobilization to 

solve conflict situations, it was observed that acceptance can take a positive curve. 

Action D3.  At the beginning of the project, 12 indicators were evaluated, the result of the evaluation 

is recorded in the Assessment Report of the initial conservation status of the brown bear in the project 

area, by establishing the starting indicators for type C actions.  The evaluation of the indicators took into 

account the period between 15 September 2013 and 14 September 2014, given that the existing data, 

centralized up to the level of the central public authority, did not allow access to the conflict situations 

of the last part of 2014, as well as the need for data related to all four seasons, in order to capture the 

differences determined by the season on the number of conflicts. 
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Within the E-type actions, education and information activities were carried out, as follows: 

Information events were carried out on the actions of the project for each target group and various 

information sessions on the bear and its associated issues (conservation actions of the species, methods 

of conflict reduction). On the occasion of these events, the project was presented and informative and 

promotional materials were disseminated: brochures for the promotion of the project, T-shirts,  caps, 

posters, flyers, stickers and personalized pens.  

The project was promoted by the project team at each event they were present at and on all occasions 

in the implementation of concrete actions. In addition to official presentations, informative and 

promotional materials, the ways of communicating with the target groups were different depending on 

the interests of each group on the issue of the bear species. Thus: 

With target Group I (made up of specialists working in the fields of hunting, forestry, biology, 

ecology, etc.) it was communicated especially during the working meetings for the implementation of 

the action plan and at each event attended by the members of the project team. The exchange of 

information was also done in individual meetings or by email. The topics of the communications with 

this group mainly concerned applicable management measures to track the needs of the bear species and 

the human population from an ecological, ethological, conservative, social and economic point of view. 

With target group II (made up of staff of institutions whose activity interferes with the bear species: 

hunting fund managers, forest districts, environmental protection agencies, local authorities, community 

police, sanitation companies, etc.) it was communicated during the meetings organized by the project 

team and at other meetings organized by various institutions regarding the conflict situations between 

people and bears. Also, many field actions were attended by representatives from the mentioned 

institutions from various localities. The topic of communication with this group was directed both to the 

methods of managing the existing and potential conflicts between human and bear, as well as to methods 

of conflict prevention. As links have been established with representatives of the before mentioned 

institutions, teamwork is still on to find solutions to the problems of human-bear coexistence. 

With target group III (made up of people who frequently have conflicts with the bear, namely: 

farmers, beekeepers, farmers) the communication was made both during an organized meeting, but more 

by the field agents on the occasion of: patrols carried out in areas frequented by bears, data collection, 

installation of protection systems. During these meetings, it was possible to discuss the nature of 

conflicts, the attitude generated, prevention methods and examples of good practices for conflict 

mitigation.  

In 2017, the project team members participated in the LIFE Caravan organized on the occasion of 

the 25th anniversary of the LIFE+ Programme, where the project and some concrete actions carried out 

within it were presented and an exchange of experience between projects was carried out. 

The means of online communication (website, Youtube, Facebook) have been improved. 

12 project information panels were created and placed and a map with their location was made. The 

flyers with the project data were distributed at the meetings and actions carried out within the various 

activities of the project. 

All the proposed informative materials were produced, as well as the 23 information panels on the 

existence of the bear, the conservation actions and the methods of conflict reduction. The panels have 

been customised for each site of the 5 Natura 2000 sites in the project implementation area. They have 
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been located where there is a risk of human-bear conflicts and on access routes to the entrance to Natura 

2000 sites in the project implementation area. The map with their location was made. 

During the project, several meetings were held for different interested groups and several events 

were attended in order to promote bear conservation actions and methods of conflict reduction, to which 

informative materials were provided.  

The information campaign aimed at local communities and pupils in the project area, which aims to 

raise awareness among the general public about the importance of the bear in the context of the Natura 

2000 network, has continued.  Members of the project team participated in various events in which they 

provided informative and promotional materials and information about Natura 2000 sites (their 

importance and rules of behaviour within protected areas). Actions were carried out with students in 

schools in the localities frequented by bears and at the I.N.C.D.S "Marin Drăcea" headquarters, Brasov 

resort. The actions consisted of dissemination and awareness general information about the bear and 

actions carried out within the project and elements of ecological education, such as: tips for preventing 

human-bear conflicts and behavioral advice when meeting with the bear. 

Layman Report was developed, in which a synthesis of the entire project was created, with a content 

that is easy to follow and accessible to the general public. 

Within the F-type actions, at the beginning of the project, the project management and the collaborations 

between the partners went well, but along the way, starting with 2016, a more difficult collaboration on 

the administrative line with the team from the management of the Ministry of Environment began, which 

made the circuit of administrative documents difficult. After successive changes in the leadership of the 

Ministry of Environment, starting with the spring of 2018, the collaboration began to work with the new 

leadership, so that the ministry's involvement in the project was felt, especially in the completion of the 

Action Plan for the conservation of the brown bear population in Romania and, from 2021, ensuring its 

implementation, through the above mentioned project. The management of the project was carried out in 

good conditions at the headquarters of the coordinating beneficiary I.N.C.D.S "Marin Drăcea", Brasov 

resort. Here was the whole project management team, along with some of the implementation team.  

There were no changes at the coordinator level, but there were staff replacements within the associated 

beneficiaries: FC, OSR, PNB and KRT. 

 Some of the LIFE FOR BEAR team members participated in: 3 International Conferences on 

Bear Management and Research (IBA);  2 exchanges of experience outside the country; 1 international 

congress; 1 national exchange of experience (LIFE Connect Carpathians project). On the occasion of 

these events, the project team disseminated the results of the project and created premises for new 

collaborations in the management and conservation of the bear. 

Long-term expected results: Conservation of the brown bear species on the basis of an active action 

plan, which is based on the conservation of the natural habitat, the maintenance of an ecologically and 

socially optimal population, following the harmonization of the interests of the species with 

anthropogenic interests. 

 The most important deliverables that support the achievement of the project purpose in the long 

term are:  

 Action plan for the conservation of the brown bear population (Ursus arctos arctos) in Romania 

 Management plan for the conservation of the brown bear population in Romania 
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These documents were produced using information and results from all the studies and actions carried 

out in this project.  

 

2.2. REZUMAT 

Implementarea proiectului ″Conservarea populaţiei de urs brun (Ursus arctos) din România″ a 

început pe data de 01.10.2014 și s-a finalizat în data de 31.12.2021. Pe parcursul implementării proiectului 

au intervenit modificări repetate de ordin politic/administrativ în cadrul instituțiilor cu rol decizional 

implicate în mod direct în managementul speciei urs brun, astfel încât perioada de finalizare la unele acțiuni 

a fost extinsă, fără a influența obiectivele finale ale proiectului. 

 Odată cu modificările de ordin politic/administrativ au intervenit și modificări în atitudinea 

oamenilor care desfășoară activități care privesc specia urs și/sau habitatul acestuia și atitudinea oamenilor 

ale căror activități sunt influențate de prezența și acțiunile urșilor. Totodată a crescut atenția presei pe temele 

care privesc specia urs, astfel încât managementul acestei specii în România a creat controverse și a devenit 

un subiect emotiv pentru mai multe grupuri: oameni care trebuie să coexiste cu specia urs brun,  iubitori de 

animale care nu conviețuiesc cu specia urs, gestionari de fonduri cinegetice, vânători, administrații publice, 

activiști de mediu, cercetători, conservaționiști. 

 Scopul și obiectivele proiectului, până la sfârșitul perioadei de implementare au fost realizate, cu 

toate că au existat întârzieri la perioadele de implementare ale unor activități. 

Întârzierile apărute în implementarea unor activități, au fost cauzate de schimbările 

politico/administrative la nivelul Guvernului României, în special cele din conducerea Ministerului 

Mediului, precum și a schimbărilor apărute în viziunea de management a speciilor strict protejate de 

carnivore mari. 

Din anul 2016, când echipa de la conducerea Ministerului Mediului a luat decizia de a nu acorda 

derogări pentru intervenții prin vânătoare asupra unor exemplare din populația de urs, s-au deschis conflicte 

mari între gestionarii faunei cinegetice, populația rurală și unele organizații de mediu care se ocupă cu 

protecția și conservarea naturii, precum și iubitori de animale din zona urbană, astfel încât subiectul 

managementului speciei urs brun a devenit foarte sensibil în România. 

În 2018 Ministerul Mediului a demonstrat o participare activă prin implicarea în realizarea și 

aprobarea Planului de acțiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România. Planul de acțiune, 

realizat în cadrul activității C1 integrează elemente din acțiunile proiectului.  

Ministerul Mediului a emis o adresă către managerul de proiect prin care își manifestă sprijinul 

pentru activitățile realizate de proiect în limita atribuțiilor legale. (Anexa C.2.5. Adresa nr. 21830/ECU din 

01.10.2018). 

Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, INCDS Marin Drăcea, R.N.P. Romsilva și R.P.L.P. 

Kronstadt R.A implementează în perioada 08.07.2021 – 31.12.2023, proiectul Implementarea planului 

național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România, având cod SMIS 136899, 

proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură 

Mare (POIM 2014-2020), care are la bază. Ordinul nr. 625/2018. 

 Activitățile pregătitoare de tip A, după finalizarea analizei socio-economice a grupurilor de 

interese din zona proiectului, au continuat cu analiza conflictelor și pagubelor produse de urs la nivel 

național, studiu în care au fost centralizate și analizate date oficiale și neoficiale ale conflictelor și 
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pagubelor provocate de specia urs. Pe baza acestor rezultate s-au propus măsuri concrete de reducere a 

conflictelor în Planul de acțiune al populației de urs brun la nivel național, care a fost aprobat oficial prin 

Ordin de Ministru. Rezultatele studiului au stat la și la baza emiterii unui Ordin de Ministru care 

reglementează intervențiile în populația de urs brun în România, pentru perioada 2022-2023. 

Tot în cadrul activităților de tip A, a fost finalizat studiul bonității fondurilor cinegetice la nivel 

național (s-a finalizat bonitatea tuturor fondurilor cinegetice la nivel național și un îndrumar tehnic pentru 

a analiza bonitatea habitatelor naturale la nivel de fond cinegetic).   

 S-au realizat: 

 inventarierea categoriilor de folosință a terenurilor, pe clase de bonitate, a habitatelor de urs 

brun;  

 inventarierea tipurilor de habitate forestiere din aria de distribuție a populației de urs brun; 

 distribuția suprafețelor pe categorii de folosință a terenurilor pentru fiecare categorie de 

bonitate;  

 S-a determinat: 

 categoria de bonitate în funcție de suprafața ocupată în habitatul ursului;  

 S-a analizat distribuția comparativă a prezenței factorului antropic la nivelul ariei proiectului.  

 Pentru 542 de fonduri cinegetice s-a calculat efectivul optim pentru specia urs brun ca fiind de 

4002 exemplare, cu 398 de exemplare mai mic față de calculul din anul 2002. 

 Pentru a determina categoriile de bonitate a habitatelor pentru specia urs brun în România, au fost 

inventariate categoriile de folosință a terenurilor pentru o suprafață de aproximativ 7.185.000 ha 

(71850 km2), care se suprapune peste aria de distribuție a populației de urs brun în România. 

 A fost realizată și publicată o carte: Analiza bonităţii  habitatului ursului brun la nivel naţional 

prin prisma dezvoltării socio-economice din ultimul deceniu din România. Editura Silvica. 62 pagini. 

Anul 2020. Publicat 200 exemplare și versiune on-line 

  Activitățile concrete de tip C, au stat la baza elaborării mai multor instrumente de management 

conservativ al speciei urs brun, atât la nivel național, cât și la nivel local. 

La acțiunea C1, după mai multe întâlniri între experții proiectului, mai multe etape de consultare cu 

specialiști din institute/instituții/entități/universități/organizații non-guvernamentale implicate în 

managementul, conservarea și cercetarea speciei urs brun și după o etapă de dezbatere publică organizată 

de Ministerul Mediului la Palatul Parlamentului (București) în data de 09.05.2018, la care au participat 

aproximativ 80 de persoane, a rezultat o variantă consolidată a planului de acțiune, în care au fost 

armonizate necesitățile speciei urs și ale populației umane din punct de vedere ecologic, etologic, 

conservativ, social și economic. 

  Varianta consolidată a planului de acțiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România 

a fost aprobată prin ordin de ministru (Ordinul nr. 625/2018 privind aprobarea Planului național de acțiune 

pentru conservarea populației de urs brun din România).  

 Planul de acțiune conține un cumul de acțiuni necesare pentru a se putea realiza o coexistență 

pașnică între om și urs. În funcție de specificul situațiilor conflictuale, acțiunile trebuie implementate în 

paralel. O singură acțiune nu va putea rezolva problema.  

 Experiența acumulată de echipa proiectului și în baza informațiilor acumulate pe parcursul derulării 

proiectului, a rezultat un Plan de management pentru conservarea populației de urs brun din România, 

complex, cu caracter strategic pentru instituțiile cu rol în domeniul Biodiversității. 
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A fost realizată și publicată o carte: Planul de acțiune pentru conservarea populației de urs brun (Ursus 

arctos arctos) din România. Editura Silvică. 76 pagini, Anul 2020. Cartea a fost editată în limba română 

și limba engleză (2021). Ambele variante au fost realizate  atât în format print (400 exemplare), cât și în 

format electronic având ISBN diferite. 

În cadrul acțiunii C2 la nivelul ariei de implementare a proiectului s-a format o echipă de 

specialiști care intervin în rezolvarea conflictelor dintre om și urs, care funcționează aplicând un Ghid de 

intervenție și evaluare pagube, realizat în proiect, care a fost pus la dispoziția autorităților în domeniu.  

Ministerul Mediului, prin adresa 21830/01.10.2018, agreează echipa de specialiști pentru 

rezolvarea situațiilor conflictuale dintre om și urs, formată și dotată în cadrul proiectului LIFE FOR 

BEAR „Conservarea populaţiei de urs brun (Ursus arctos) din România”.  

Pe baza ghidului de intervenție și evaluare pagube elaborat de echipa proiectului, Instituția 

Prefectului Brașov a emis un ordin (Ordinul 1072 din 10.11.2017), privind constituirea unei Comisii 

Mixte de Evaluare a măsurilor pentru prevenirea situațiilor de urgență generate de urs și alte animale 

sălbatice la nivelul județului Brașov. 

Echipa proiectului BEAR CONFLICT, de la formarea sa la începutul proiectului,  a avut 116 intervenții 

directe în teren pe 167 urși (subiecți ai intervențiilor), care au constat în eliberarea unor urși din capcane 

ilegale, capturarea și relocarea acestora din localități, capturarea urșilor orfani și relocarea acestora în 

centrul pentru reabilitare urși orfani. Tot echipa BEAR CONFLICT a intervenit și în cazurile de accidente 

rutiere și feroviare asupra unor exemplare de urs din zona de implementare a acțiunilor concrete ale 

proiectului.  

În baza unor întâlniri de lucru realizate atât la sediul MMAP cât și la sediul Prefecturii Brașov s-a 

reglementat  intervenția în situații de urgență generate de carnivorele mari care pun în pericol sănătatea 

și securitatea oamenilor. Prin Ordonanța de Urgență 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție 

imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și 

bunurilor acestora, în intravilanul localităților,  s-a creat Cadrul legislativ care permite funcționarea 

echipelor de intervenție la nivel local.  

A fost realizată o hartă cu zone de risc conflicte om-urs la nivel național, care a fost pusă la 

dispoziția autorităților naționale. 

S-a constatat reducerea cu peste 25% a conflictelor om-urs la finalizarea proiectului, în zona pilot 

de implementare a proiectului Brașov-Valea Prahovei. 

În cadrul acțiunii C3, a funcționat și funcționează, o echipă instruită și dotată corespunzător 

(BEAR TEAM), care, în baza unor derogări, a capturat, relocat și monitorizat (GPS/GSM) 22 exemplare 

de urs brun. Această echipă funcționează având la bază un  Îndrumar tehnic pentru capturare, relocare, 

montare sistem GPS/GSM și monitorizare urși, realizat în cadrul proiectului. 

 Pe baza monitorizărilor acestor urși s-a determinat teritoriul utilizat de aceștia după relocare și s-

au putut determina rezultatele acțiunilor de relocare. Au fost realizate hărți cu habitatele utilizate de urșii 

relocați care au sisteme GPS/GSM. Astfel, s-a determinat că relocarea urșilor habituați nu este o soluție 

pe termen lung, iar procesul de relocare se pretează doar la unele categorii de urși (urși tineri care nu au 

intrat în contact repetat cu oamenii). 

În cadrul acțiunii C4, echipa proiectului a realizat activități de îmbunătățire a ofertei trofice 

favorabile hrănirii naturale a ursului în vecinătatea zonelor de conflict din zona pilot Brașov-Valea 



FINAL Report - LIFE FOR BEAR                                 LIFE 13 NAT/RO/001154                                                                                             

Page 15 of 154 

Prahovei, astfel: 26,1 ha de teren împădurite; 13160 de puieți pomi/arbuști fructiferi plantați;  6000 de 

butași fructiferi plantați și 400 de mușuroaie de furnici multiplicate.  

În 2020-2021, după ce au început să dea roade culturile, s-a constatat o reducere a numărului de 

urși care intră în localitățile Brașov, Râșnov, Săcele, Azuga și Bușteni. Datorită faptului că urșii petrec 

mai mult timp  în aceste zone cu ofertă trofică îmbunătățită, ajung mai rar în zonele locuite de oameni.  

În cadrul acțiunii C5, pe baza experienței echipei proiectului s-a realizat unui set de măsuri cu 

aplicabilitate în amenajarea pădurilor, care prevede dispoziții speciale de conducere a arboretelor 

favorabile ursului în zonele unde se înregistrează conflicte. Acest document a fost pus la dispoziția 

administratorilor fondului forestier și administratorilor ariilor naturale protejate din zona pilot de 

implementare a proiectului, cât și autorităților la nivel național.   

Implementarea măsurilor realizate în această activitate cu aplicabilitate în amenajamentul silvic 

din siturile Natura 2000 din zona de implementare a proiectului: 

- pentru situl ROSCI0038 Ciucaș implementarea se va face de INCDS Brașov, în calitate de 

administrator fond forestier care se suprapune peste sit; 

- pentru ROSCI0013 Bucegi se va face de Administrația Parcului Natural Bucegi, în calitate de 

administrator; 

- pentru ROSCI 0195 Piatra Mare, ROSCI 0207 Postăvaru, beneficiarul asociat Fundația Carpați 

elaborează Planurile de management care vor integra aceste măsuri. 

Pentru fiecare amenajament silvic care va veni la avizarea administratorului ariei naturale 

protejate ROSCI0013 Bucegi, se vor impune să se implementeze setul de măsuri cu aplicabilitate în 

amenajamentul silvic care să conducă arboretele favorabile ursului în zonele critice. 

În cadrul acțiunii C6, pentru a reduce conflictele prin implementarea unor măsuri de protecţie, în 

prima etapă, membrii proiectului au inventariat situația stânelor la nivelul zonei de implementare a 

proiectului, luând informații de la birourile agricole, de unde s-au identificat proprietarii și locațiile 

stânelor. În urma centralizării stânelor la nivelul zonei de implementare a proiectului, au rezultat un 

număr de 115 locații cu stâne, distribuite pe raza a 12 unități administrative (primării).  În funcție de 

zonele cu pagube produse de urs, au fost instalate 20 sisteme complexe de garduri electrice la stâne, 

livezi, clădiri sociale, zone turistice, etc. S-a încheiat un proces verbal de custodie cu utilizatorii acestor 

sisteme de protecție, s-a făcut instructajul pentru eventualele erori ale sistemului instalat. Aceste sisteme 

și-au dovedit eficiența, astfel că acolo unde au fost utilizate corect, accesul urșilor a fost restricționat și 

astfel s-a diminuat și conflictele directe om-urs în aceste locații. S-a realizat un Ghid de bune practici 

pentru îmbunătățirea sistemelor de protecție a stânelor, culturilor, livezilor și fermelor apicole, care a 

fost pus la dispoziția autorităților locale și gestionarilor fondurilor cinegetice din zona pilot de 

implementare a proiectului. 

În cadrul acțiunii C7, s-a completat baza de date a proiectului pentru fiecare activitate în parte, s-

au realizat hărţi tematice cu parametrii urmăriţi de echipa de implementare a proiectului, respectiv 

distribuţia ursului, teritoriile urșilor monitorizați cu GPS/GSM, precum şi a altor obiective relevante din 

aria proiectului (stâne, ferme, stupine, zone turistice şi locuri de campare, zone frecventate de urşii 

habituaţi, amplasarea sistemelor bear proof, etc.). 

În cadrul acțiunii C8, au fost 2 echipe de patrulare, care au efectuat deplasări în teren pentru a 

identifica zonele în care sunt depozitate resturi menajere și sunt vizitate de urși, din apropierea pădurii și 

a zonelor turistice.  
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În multe zone din aria Brașov-Valea Prahovei (aria proiectului) urșii frecventează platformele sau 

tomberoanele cu resturi menajere. Aceste zone au fost monitorizate de la începutul proiectului și s-au 

determinat locațiile cel mai des frecventate.  

Îmbunătățirea managementului deșeurilor menajere în zonele de conflict om-urs din zona pilot s-a 

realizat prin achiziționarea și instalarea a 75 sisteme anti-urs (bear-proof) care încorporează 150 de 

eurocontainere de 1100L instalate în teren și a 10 sisteme anti-urs (bear-proof) pentru uz casnic – pubele 

adaptate și securizate, distribuite în teren.  

S-a realizat un grup operativ de lucru pentru limitarea fenomenului de habituare a urşilor şi de 

reducere a conflictelor directe om-urs, prin modificarea managementului resturilor menajere  în 

cadrul  proiectului LIFE13 NAT/RO/001154 și conştientizarea comunităţilor locale despre riscul apariţiei 

conflictelor om-urs, concretizat prin realizarea unor protocoale de colaborare cu primăriile cele mai 

afectate de fenomenul urșilor habituați. 

Fenomenul urșilor habituați a scăzut cu 30% din punct de vedere al numărului de urși și cu 50% 

din punct de vedere al zonelor cu frecvență permanentă, de la începutul și până la sfârșitul proiectului.  

 

Activitățile de monitorizare de tip D 

În cadrul acțiunii D1, în vederea atingerii obiectivelor de conservare a speciei Ursus arctos, s-au 

determinat indicatorii de evaluare a impactului, care permit analiza periodică a situației de fapt, în 

comparație cu starea inițială, înregistrată la începutul proiectului.   

 În cadrul acțiunii, au fost monitorizați 5 indicatori principali, care au avut la bază 28 de categorii de 

date cuantificabile, pe baza cărora s-au putut obține date pentru determinarea stării de conservare a 

populației de urs brun, la nivelul celor 5 arii naturale protejate (ROSCI 0120 Muntele Tâmpa, ROSCI 

0207 Postăvaru, ROSCI 0195 Piatra Mare, ROSCI 0013 Bucegi, ROSCI 0038 Ciucaş) din cadrul zonei 

de implementare a proiectului. 

 Având în vedere aspectele monitorizate și prezentate în ultimul raport, impactul activităților 

proiectului asupra stării de conservare a populației de urs este pozitiv și ajută la menținerea stării de 

conservare a populației de urs brun în zona de studiu. 

 În urma determinării stării de conservare a populației de urs brun, la nivel de arie protejată, a rezultat 

că starea globală de conservare a speciei urs brun în cadrul celor 5 arii naturale protejate este favorabilă.  

În cadrul acțiunii D2, s-au monitorizat indicatorii stabiliţi, în zonele stabilite. Fișa de monitorizare a 

impactului a urmărit acţiunile concrete realizate în cadrul activităţilor de tip C, determinând influenţa pe 

care o au asupra beneficiarilor acţiunii şi a atitudinii şi implicării acestora. Deși gradul de acceptanță 

părea să scadă între anii 2016-2018 în comunitățile a căror existență interacționa cu activitatea speciei 

urs, odată cu implementarea unor acțiuni care demonstrează mobilizarea pentru soluționarea unor situații 

conflictuale, s-a observat că acceptanța poate lua o curbă pozitivă. 

Acțiunea D3. 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. 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. 
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În cadrul acțiunilor de tip E s-au realizat activități de educare și informare, astfel: 

S-au realizat evenimente de informare cu privire la acțiunile proiectului pentru fiecare grup țintă și 

diverse sesiuni de informare cu privire la urs şi problematica asociată acestuia (acțiuni de conservare a 

speciei, metode de reducere a conflictelor). Cu ocazia acestor evenimente a fost prezentat proiectul şi au 

fost diseminate materiale informative și promoționale: broșuri pentru promovarea proiectului, tricouri, 

şepci, postere, fluturaşi, autocolante şi pixuri personalizate.  

Proiectul a fost promovat de către echipa proiectului la fiecare eveniment la care au fost prezenți și 

cu toate ocaziile din implementarea acțiunilor concrete. Pe lângă prezentări oficiale, materiale 

informative și promoționale, modalitățile de comunicare cu grupurile țintă au fost diferite în funcție de 

interesele fiecărui grup privind problematica speciei urs. Astfel: 

Cu Grupul țintă I (format din specialiști care își desfășoară activitatea în domeniile: cinegetic, silvic, 

biologie, ecologie, etc.) s-a comunicat îndeosebi cu ocazia întâlnirilor de lucru pentru realizarea planului 

de acțiune și la fiecare eveniment la care au fost prezenți membrii din echipa proiectului. Schimbul de 

informații s-a realizat și în întâlniri individuale sau pe email. Tematica comunicărilor cu acest grup a 

vizat, în principal, măsuri de management aplicabile care să urmărească necesitățile speciei urs și ale 

populației umane din punct de vedere ecologic, etologic, conservativ, social și economic. 

Cu Grupul țintă II (format din personal al instituțiilor a căror activitate interferează cu specia urs: 

gestionari fonduri cinegetice, ocoale silvice, agenții de protecția mediului, primării, poliția comunitară, 

firme de salubrizare, etc.) s-a comunicat cu ocazia întâlnirilor organizate de echipa proiectului și la alte 

întâlniri organizate de diverse instituții cu privire la situațiile conflictuale dintre oameni și urși. De 

asemenea, la multe acțiuni de teren au participat și reprezentanți de la instituțiile amintite din diverse 

localități. Tematica comunicării cu acest grup s-a îndreptat atât către metodele de gestionare ale 

conflictelor existente și potențiale dintre om și urs, cât și către metode de prevenire a conflictelor. Întrucât 

s-au stabilit legături cu reprezentanți ai instituțiilor amintite, se lucrează în continuare în echipă pentru a 

se găsi soluții la problemele care privesc coexistența om-urs. 

Cu Grupul țintă III (format din persoane care au frecvent conflicte cu ursul, respectiv: fermieri, 

apicultori, agricultori) comunicarea s-a realizat atât în cadrul unei întâlniri organizate, dar mai mult de 

către agenții de teren cu ocazia: patrulelor efectuate în zonele frecventate de urși, colectării de date, 

instalării de sisteme de protecție. În cadrul acestor întâlniri s-a putut discuta despre natura conflictelor, 

atitudinea generată, metode de prevenție și exemple de bune practici pentru reducerea conflictelor.  

În 2017, membrii din echipa proiectului au participat la Caravana LIFE organizată cu ocazia 

împlinirii a 25 ani de program LIFE, unde a fost prezentat proiectul şi unele acţiuni concrete realizate în 

cadrul acestuia şi s-a efectuat un schimb de experienţă între proiecte. 

S-au îmbunătățit mijloacele de comunicare online (website, youtube, Facebook).  

S-au realizat și amplasat 12 panouri informative de proiect și a fost realizată o hartă cu amplasarea 

acestora. Fluturaşii cu datele proiectului au fost distribuiţi la întâlnirile şi acţiunile realizate din cadrul 

diverselor activităţi ale proiectului. 

S-au realizat toate materialele informative propuse, precum și cele 23 de panouri informative privind 

existenţa ursului, a acţiunilor de conservare şi a metodelor de reducere a conflictelor. Panourile au fost 

personalizate pentru fiecare sit din cele 5 situri Natura 2000 din zona de implementare a proiectului. 

Acestea au fost amplasate unde există risc de conflicte om-urs şi pe căile de acces la intrarea în situri 

Natura 2000 din zona de implementare a proiectului. S-a realizat harta cu amplasarea acestora. 



FINAL Report - LIFE FOR BEAR                                 LIFE 13 NAT/RO/001154                                                                                             

Page 18 of 154 

Pe parcursul proiectului s-au realizat mai multe întâlniri pentru diferite grupuri interesate și s-a 

participat la mai multe evenimente cu scopul de a se promova acțiunile de conservare a ursului și a 

metodelor de reducere a conflictelor, la care s-au oferit materiale informative.  

A continuat campania de informare care vizează comunităţile locale şi elevii din zona proiectului, 

care urmărește să crească nivelul de conştientizare în rândul publicului larg asupra importanţei ursului în 

contextul reţelei Natura 2000. Membrii ai echipei proiectului au participat la diverse evenimente în care 

au oferit materiale informative şi promoţionale şi informaţii despre siturile Natura 2000 (importanţa lor 

şi reguli de comportament în cadrul ariilor protejate). S-au realizat acțiuni cu elevi în școli din localitățile 

frecventate de urși și la sediul I.N.C.D.S ,,Marin Drăcea”, Stațiunea Brașov. Acțiunile au constat în 

diseminare și conștientizare informaţii generale despre urs şi acţiuni realizate în cadrul proiectului şi 

elemente de educaţie ecologică, cum ar fi: sfaturi de prevenire a conflictelor om-urs şi sfaturi de 

comportament la întâlnirea cu ursul. 

A fost elaborat Layman Report, în care s-a creat o sinteză a întregului proiect, cu un conținut ușor 

de urmărit și accesibil publicului larg. 

  În cadrul acțiunilor de tip F, la începutul proiectului, managementul proiectului și colaborările între 

parteneri au decurs bine, însă pe parcurs, începând cu anul 2016,  a început o colaborare mai anevoioasă 

pe linie administrativă cu echipa din conducerea Ministerului Mediului, fapt care a îngreunat circuitul 

documentelor administrative. După schimbări succesive în conducerea Ministerului Mediului, începând 

cu primăvara anului 2018, colaborarea a început să funcționeze cu noua conducere, astfel că s-a simțit 

implicarea ministerului în proiect, mai ales în finalizarea Planului de acțiune pentru conservarea 

populației de urs brun din România și, din 2021, asigurarea implementării acestuia, prin proiect. 

Managementul proiectului s-a desfășurat în bune condiții la sediul beneficiarului coordonator I.N.C.D.S 

,,Marin Drăcea”, Stațiunea Brașov. Aici a fost toată echipa de management a proiectului, alături de o 

parte din echipa de implementare. Nu au existat schimbări la nivelul coordonatorului, însă au fost 

realizate înlocuiri de personal în cadrul beneficiarilor asociați: FC, OSR, PNB și KRT. 

O parte din membrii echipei LIFE FOR BEAR au participat la:  3 Conferinţe Internaţionale 

privind managementul şi cercetarea ursului (IBA); 2 schimburi de experiență în afara țării; 1 congres 

international; 1 schimb de experiență national (proiect LIFE Connect Carpathians). Cu ocazia acestor 

evenimente, echipa proiectului a diseminat rezultatele proiectului și a creat premisele unor noi colaborări 

în ceea ce constă managementul și conservarea ursului. 

 

Rezultate așteptate pe termen lung: Conservarea speciei urs brun pe baza unui plan de acțiune 

activ, care are la bază conservarea habitatului natural, menținerea unui efectiv populațional optim din 

punct de vedere ecologic și social, în urma armonizării intereselor speciei cu interesele antropice. 

 Cele mai importante livrabile care sprijină pe termen lung realizarea scopului proiectului sunt:  

 Planul de acțiune pentru conservarea populației de urs brun (Ursus arctos arctos) din România 

 Planul de management pentru conservarea populației de urs brun din România 

Aceste documente au fost elaborate folosind informații și rezultate din toate studiile și acțiunile 

desfășurate în acest proiect.  
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3. Introducere 

3.1. Introducere 

Directiva Consiliului 92/43/EEC privind Conservarea Habitatelor Naturale şi a Faunei şi Florei 

Sălbatice (Directiva Habitate), reprezintă una dintre reglementările de bază pentru protecţia naturii în 

ţările Uniunii Europene. Ţările membre ale Uniunii Europene trebuie să armonizeze prevederile naţionale 

legale în concordanţă cu aceste Directive. Ursul este menţionat în Anexa II a Directivei, care include 

specii de faună şi floră sălbatică de interes comunitar a căror conservare necesită declararea de Arii 

Speciale de Conservare – SAC - formând reţeaua ecologică Natura 2000. 

Specia Ursus arctos, este înscrisă în Anexa nr. 2 la Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi 

a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979, la care România a aderat prin 

Legea nr. 13/1993. 

Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, pentru 

speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, prevăzute în anexele nr. 4 A şi 4 B, 

în care este inclusă şi specia Ursus arctos, reglementează prelevarea intenționată a unor indivizi din 

natură, pe baza unor derogări acordate de autoritatea națională de mediu. 

Regiunea carpatică a României, deși reprezintă mai puțin de 2% din suprafața Europei, susține 

populații viabile și stabile de urs: aproximativ 35% din efectivele de urși bruni din Europa, în afară de 

Rusia. Aceste animale de talie mare reprezintă specie-simbol pentru conservarea biodiversității în 

Europa. Prezența acestei specii indică habitate naturale cu o valoare ecologică ridicată și ecosisteme 

funcționale ce pot fi model pentru reconstrucția ecologică în alte regiuni ale Europei. În prezent, România 

este una dintre puținele țări europene în care s-au păstrat zone naturale sălbatice. 

Ursul este specie emblematică pentru România, atât din punct de vedere conservativ, cât și social, 

care a reușit să atragă în ultimii ani din partea diferitelor categorii de oameni, atât sentimente de dragoste 

și acceptanță, cât și ură/ neacceptanță, astfel încât subiectul speciei urs a devenit unul sensibil de abordat. 

Aria proiectului se suprapune peste arealul de distribuție al ursului în România, cuprinzând toate 

formațiunile muntoase din România. 

Aria de implementare a acțiunilor concrete ale proiectului cuprinde o suprafaţă de aproximativ 

290.000 ha şi este compusă din suprafețele intravilane și extravilane din U.A.T.-urile: Braşov, Azuga, 

Sinaia, Buşteni, Predeal, Măneciu, Moroeni, Bran, Moieciu și Fundata. Se suprapune peste următoarele 

situri NATURA 2000: ROSCI 0207 Postăvaru; ROSCI 0195 Piatra Mare; ROSCI 0013 Bucegi; ROSCI 

0038 Ciucaș și ROSCI 0120 Muntele Tâmpa. 

Scopul proiectului: 

 Conservarea populației de urs brun în România 

Obiectivele proiectului: 

 Reactualizarea planului de management a populaţiei de urs din România în contextul 

dezvoltării socio-economice. 
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 Îmbunătăţirea stării de conservare a populaţiei de urs brun din zona de conflict Braşov-Valea 

Prahovei. 

 Optimizarea managementului deşeurilor menajere, pentru reducerea conflictelor om-urs în 

zona Braşov-Valea Prahovei 

 Transferul unor tehnici de bune practici către factorii de interes în conservarea şi 

managementul populaţiei de urs brun. 

 Îmbunătăţirea atitudinii grupurilor de interese locale şi naţionale cu privire la conservarea 

populaţiei de urs brun şi promovarea siturilor Natura 2000. 

În cadrul proiectului s-a abordat un management complex al conflictelor om-urs, prin testarea de noi 

metode, îmbunătăţirea celor aplicate anterior, respectiv optimizarea soluţiilor. Rezultatele au contribuit 

la găsirea celor mai eficiente mijloace de reducere a impactului negativ al dezvoltării antropice asupra 

populaţiei de urs și la creșterea gradului de conștientizare a factorilor interesați asupra aspectelor privind 

conservarea acestei specii, având efecte benefice asupra tuturor habitatelor şi speciilor din zonă. 

Pentru elaborarea raportului final: 

 Perioadele de referință sunt cele din ultimul amendament (Amendment no. 3/ 13.10.2020) 

 Scrisorile EC – DG Environment au fost urmărite. Răspunsurile la solicitările din scrisori se 

regăsesc în elaborarea descrierilor fiecărei activități, ca informație integrată și s-a urmărit 

respectarea cerințelor în elaborarea livrabilelor. 

 Livrabilele nu sunt pe lista de anexe, acestea fiind documente separate cu anexele lor; 

 La FINAL Report s-au atașat anexe aferente acțiunilor în cazurile în care nu au fost atașate ca 

anexe la livrabile; 

3.2. Evaluare asupra viabilității obiectivelor proiectului și planului de lucru 

Scopul și obiectivele proiectului au fost atinse până la sfârșitul proiectului.  

În planul de lucru au fost unele întârzieri la perioadele de implementare ale unor activități, însă au fost 

remediate odată cu prelungirea proiectului până la date de 31.12.2021 

La nivel general au apărut întârzieri în implementarea unor activități, care au avut atât cauze externe 

(întârziere datorate procedurilor de achiziții publice), cât și interne datorate incapacității temporare de 

muncă e echipei proiectului (în conformitate cu planul inițial din proiect), cauzate de criza pandemiei Covid 

19, însă efectele aceste crize au fost diminuate odată cu prelungirea proiectului.  

Unele activități care trebuiau să se realizeze prin întâlniri directe s-au transformat în modul de muncă 

online, acoperind în timp deficiențele întâlnite pe parcursul pandemiei Covid 19. 

 

3.3. Probleme întâmpinate 

Proiectul LIFE FOR BEAR ref. 13NAT/RO/001154-FOR BEAR, a fost afectat din punct de vedere 

al termenelor de realizare a unor activități, dar până la sfârșitul implementării nu au fost puse în pericol 

scopul și obiectivele finale ale proiectului. 

Pe toată durata de implementare a proiectului au fost fluctuații politice la nivel național, care a 

provocat atât diferite schimbări, succesive, administrative la nivelul conducerii Ministerului Mediului, 

cât și o schimbarea a viziunii managementului carnivorelor mari la nivel național,  fapt ce a îngreunat 



FINAL Report - LIFE FOR BEAR                                 LIFE 13 NAT/RO/001154                                                                                             

Page 21 of 154 

înaintarea unor activități din proiect, iar unele rezultate propuse nu au putut fi atinse în totalitate, chiar 

așa cum erau previzionate inițial, dar au fost găsite soluții alternative în acest sens.  

În perioada 16 martie – 14 mai 2020, în România a fost decretată starea de urgență. Începând cu 15 

mai 2020 până în luna februarie 2022 în România s-a instituit starea de alertă. Așadar, din martie 2020 

până în prezent au fost adoptate numeroase restricții, printre care și tipul de muncă, astfel că echipa 

proiectului a fost nevoită să adopte în unele perioade tele-muncă (munca la domiciliu), în special 

beneficiarul coordonator INCDS, muncă care nu a permis realizarea, în grupuri, de întâlniri directe, 

muncă în teren sau colaborare față în față cu factori interesați. 

O problemă mai mare în același context ivită în cadrul proiectului nostru a fost infectarea cu virusul 

Covid-19 în luna iunie a tuturor persoanelor din departamentul financiar al INCDS,  printre care și un 

important membru al echipei de management al proiectului  (doamna ec. Fumea Mariana - Responsabilul 

financiar al proiectului/contabil șef al instituției - INCDS), care a fost spitalizată, ținută sub supraveghere, 

iar după această perioadă a ieșit în pensie.  

Ținând cont de cele prezentate mai sus, tot departamentul financiar/administrativ al instituției a fost 

afectat în mod direct, iar în mod indirect restul departamentelor și proiectelor în derulare.  

 

4. DESCRIEREA ADMINISTRATIVĂ 

4.1. Descrierea sistemului de management 

Managementul proiectului a respectat propunerea din proiect, din punct de vedere al 

componenței, instituțiilor implicate și al rolurilor prevăzute. La derularea proiectului participă 6 entităţi, 

dintre care una este beneficiarul coordonator al proiectului INCDS-Institutul Național de Cercetare 

Dezvoltare în Silvicultură ”Marin Drăcea” – Stațiunea Brașov (fostul ICAS-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). 

Echipa de management a proiectului a fost coordonată de managerul de proiect, în persoana 

domnului Ramon Romulus JURJ, rol asumat încă din perioada depunerii proiectului, din partea 

coordonatorului INCDS. Tot din cadrul coordonatorului INCDS, au fost implicați: 

- Responsabilul ştiinţific şi tehnic al proiectului - doamna Georgeta IONESCU,  

- Responsabilul financiar al proiectului - Ec. Maria FUMEA, care s-a pensionat începând cu data 

de 01.07.2020. Pe această poziție din partea INCDS nu a fost angajată altă persoană până la data 

raportării.  

Pozițiile Responsabil Administrativ și Achiziții - Ec. Ioana (Negrea) Dutcă - și de asistent manager - 

Giorgiana (Mircea) Vodă - au fost desemnate din cadrul beneficiarului asociat Fundația Carpați. Inițial, 

poziția de asistent manager a fost ocupată de Vișan Daniel, care a părăsit echipa proiectului din 2016 din 

motive personale independente de proiect. Acest lucru a fost raportat la MIDTERM. Poziția a rămas 

liberă până la februarie 2019, când a fost ocupată de doamna Giorgiana (Mircea) Vodă, tot din cadrul 

beneficiarului asociat Fundația Carpați. Acest lucru a fost raportat în PR III. 

Pentru finalizarea acțiunilor care stau la baza atingerii obiectivelor, a fost solicitat și aprobat , în 

octombrie 2020, acordul pentru prelungirea proiectului cu 12 luni, astfel încât termenul de finalizare a 

proiectului a devenit  31.12.2021. 
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4.2. Evaluarea sistemului de management 

Baza managementului proiectului a fost la Brașov, la sediul INCDS, unde erau majoritatea membrilor 

din echipa de management al proiectului.  

Tot managementul proiectului s-a bazat atât pe acordurile de parteneriat realizate între beneficiarul 

coordonator și beneficiarii asociați, unde sunt stipulate termenii și condițiile de colaborare, cât și pe 

experiența acumulată în nenumăratele colaborări anterioare avute între acești parteneri, sub diferite 

forme. 

Deoarece 5 parteneri au sediul în Brașov și în apropierea Brașovului (Râșnov și Moroeni), schimbul 

administrativ și circuitul documentelor/materialelor s-a desfășurat rapid, iar cu partenerul Ministerul 

Mediului Apelor și Pădurilor, care are sediul în București, acest proces a fost mai îngreunat. 

Acolo unde nu s-a putut schimbul fizic de documente/materiale informații, acest lucru s-a realizat prin 

intermediul internetului, însă s-a preferat colaborarea directă în managementul proiectului. 

Aspectele de management ale proiectului au fost discutate și analizate în mai multe întâlniri fizice (atât 

la sediul proiectului cât și la sediul beneficiarilor asociați) și on-line, precum și prin transferul de 

documente prin intermediul poștei electronice (email). În cadrul acestui proiect poșta clasică a fost 

folosită foarte puțin, exceptând trimiterea fizică a rapoartelor către Comisie și echipa de monitorizare 

(înainte de Pandemia Covid 19). 

A fost o comunicare foarte bună și activă prin intermediul telefonului, ori de câte ori a fost necesar, de 

multe ori această comunicare s-a realizat și în afara perioadelor în care personalul a fost pontat în proiect. 

Diversitatea tipologiei care formează parteneriatul proiectului a adus un plus valoare atât în aplicarea 

practică a acțiunilor de teren, cât și în realizarea unor produse ale proiectului cu rol esențial în 

managementul și conservarea populației de urs brun, astfel: 

-INCDS – instituție recunoscută în cercetarea și conservarea faunei la nivel național și internațional, cu 

experiență de peste 80 de ani în studierea speciei urs brun în România,  care are implicați în proiect cei 

mai experimentați specialiști în domeniul studierii faunei cinegetice din institut. Rolul INCDS în proiect 

este de a asigura managementul proiectului, de a contribui cu experiență și personal calificat în cercetarea 

și conservarea speciei urs brun. 

-MMAP-instituție care are rolul să asigure managementul și conservarea speciei urs brun la nivel 

național, are implicat în proiect personalul de la Direcția de Biodiversitate, care este chiar departamentul 

care se ocupă cu managementul speciei, având angajați cu peste 10 ani de experiență în domeniu. Rolul 

MMAP în proiect a fost să asigure realizarea și implementarea documentelor cu rol administrativ, activ, 

strategic și conservativ pentru specia urs brun, precum și să faciliteze cooperarea cu alte instituții 

guvernamentale. 

-RPLP Kronstadt și O.S. Râșnov – instituții cu rol în administrarea fondului forestier proprietate publică 

locală și în gestionarea fondurilor cinegetice din zona lor de activitate (Brașov-Săcele-Predeal-Râșnov). 

Rolul acestora în proiect a fost de-a a se implica în activitățile concrete de teren prin personalul tehnic 
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specializat în gestionarea fondurilor cinegetice și de a facilita colaborarea cu autoritățile locale (factori 

de interes). 

- PN Bucegi – instituție cu rol în administrarea ariilor naturale protejate din zona Bucegi (jud. PH, BV și 

DB). Ariile naturale gestionate sunt reprezentative pentru conservarea speciei urs brun din zona pilot de 

implementare a proiectului. Rolul PN Bucegi în proiect este de a participa la implementarea activităților 

de teren, de a se implica la acțiuni concrete de conservare a speciei și a habitatelor NATURA 2000 din 

zona de implementare a proiectului, precum și de a facilita cooperarea cu autoritățile și comunitățile 

locale din zona lor de activitate. 

-Fundația Carpați – ONG – cu o vechime de peste 20 de ani în cercetarea și conservarea carnivorelor 

mari, atât la nivel local, cât și la nivel național. Rolul FC este atât de a asigura prin proprii specialiști 

comunicarea cu comunitățile și autoritățile locale, cât și de a asigura implementarea activităților de teren 

în care este implicat factorul uman. 

Comunicarea cu echipa de monitorizare a proiectului a fost una foarte bună și eficientă. Monitorul 

proiectului ne-a îndrumat ori de câte ori am avut nevoie și a avut o implicare foarte activă în 

monitorizarea proiectului, fapt ce a ajutat managementul proiectului. Comunicarea s-a realizat prin vizite 

fizice, anuale în teren și la birou, prin intermediul emailului și telefonului de multe ori (lunar sau chiar 

de mai multe ori pe lună). Înainte de trimeterea rapoartelor către Comisie, echipa de management a 

proiectului a avut consultări benefice cu monitorul proiectului, fapt ce a ajutat de multe ori la o mai bună 

înțelegere din partea noastră a ceea ce înseamnă o raportare corectă, eficientă și de folos. 

Comunicarea cu Comisia Europeană DG Environment – LIFE Programme s-a realizat în principiu prin 

email și prin vizite de teren.  

Comisia a fost foarte înțelegătoare cu unele dificultăți de management al proiectului, atât de natură 

tehnică cât și temporară (întârzieri în raportare)  întâlnite pe parcursul implementării și a venit cu soluții 

viabile pentru proiect. 

În urma comunicării cu Comisia, echipa de management a proiectului a avut de învățat, mai ales modul 

clar de prezentare al rezultatelor proiectului și continuarea acțiunilor (AFTER LIFE).  

 

 

 

 

 

 



FINAL Report - LIFE FOR BEAR                                 LIFE 13 NAT/RO/001154                                                                                             

Page 24 of 154 

5. DESCRIEREA TEHNICĂ 

 5.1. Progres tehnic, pe acțiuni 

5.1.1. ACȚIUNEA A.1. ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ A GRUPURILOR DE INTERESE 

 

Obiectiv: Obiectivele acestei acțiuni 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 

cunoașterea necesităților, așteptărilor şi intereselor acestora, precum şi opiniile referitoare la specia urs 

şi la activitatea acestuia. 

Rezultate obținute: 

R.A.1.1. Studiu, care include: 

 cunoașterea, în detaliu, a necesităților şi așteptărilor 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. 

 

Pașii în realizarea studiului au fost menționați în Inception Report și în documentul studiului. 

Acțiunea s-a finalizat cu realizarea unui studiu sociologic, a unui raport de teren și cu crearea unei 

baze de date, care oferă informații privind grupurile de interese, natura legăturilor dintre ele și impactul 

potențial. Studiul, raportul de teren și chestionarul au fost transmise cu Inception Report. 

 

R.A.1.2. Bază de date, transpusă în format digital, rezultând un instrument grafic care oferă informaţii 

detaliate privind grupurile de interese (instituţii administrative, agenţii economici, unităţi de învăţământ 

şi cercetare, asociaţii şi organizaţii de mediu, populaţia etc.), natura legăturilor dintre ele şi impactul 

potenţial. 

Chestionarele, deși au fost aplicate de către operatori pe format hârtie, au fost centralizate în 

format digital, iar datele au fost prelucrate, astfel că a rezultat o bază de date cu răspunsurile la toate 

chestionarele validate și o bază de dată cu grafice care oferă informații detaliate privind grupurile de 

interese.   

Activitatea a fost finalizată, practic, în 2015, dar pe parcursul proiectului s-au utilizat rezultatele 

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

Anexe transmise cu Inception Report: 

 Anexa nr. A.1.4. Lista factorilor de interes identificaţi 

Action 

Number/ 

name 

Status 20 

14 

2015 2016 / 2017 2018 2019 2020 2021 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

 

A1 

Amendment 

no. 3 

                         

Actual 
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Livrabil 
Cod 

acțiune 

Termen 

limită 

Data 

realizării 

Transmis cu 

raportul 

Model chestionar socio-economic A1 30.11.2014 30.11.2014 
Anexa A.1.1 la 

Inception Report 

Raport de teren A1 27.02.2015 15.05.2015 
Anexa A.1.2 la 

Inception Report 

Studiu socio-economic al 

grupurilor de interes 
A1 30.03.2015 30.05.2015 

Anexa A.1.3 la 

Inception Report 

 

5.1.2. ACŢIUNEA 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. 

Rezultate obținute: 

R.A.2.1. Raport final de analiză a conflictelor om-urs, care cuprinde 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 conflictelor în aria proiectului pe trei categorii 

de importanță, unde se pot implementa sistemele de protecţie a bunurilor şi animalelor domestice 

împotriva pagubelor provocate de urs. 

Acest studiu a fost planificat inițial a se finaliza în 2016. A fost întocmit un raport în 2016, iar datele 

s-au folosit în planificarea și implementarea unor acțiuni concrete din acest proiect, efectuându-se și o 

zonare a conflictelor în aria de implementare a proiectului. S-au identificat grupurile de interese din aria 

de implementare a proiectului cu care au fost stabilite colaborări pentru a folosi practic rezultate ale 

proiectului. 

Având în vedere potențialul informațiilor pe care această activitate s-a observat că îl poate aduce, în 

2017 s-a solicitat continuarea studiului, solicitare aprobată prin Ref. Ares.(2017)5440126 – 08/11/2017 

și scrisoarea din 2019 la MID-TERM Report. Solicitarea a fost aprobată pentru monitorizarea conflictelor 

și pagubelor până la finalul proiectului, pentru a avea o bază mai solidă în soluțiile propuse și a integra 

informații și date de actualitate la finalizarea proiectului, date utilizate în elaborarea Planului de Acțiune 

pentru conservarea speciei urs brun, în România și Planul de management al populației de urs la nivel 

național. Astfel, după raportul din 2016 care a fost suficient pentru zona de implementare a proiectului, 

analiza s-a orientat spre identificarea ansamblului de informații, la nivel național. 

În decembrie 2021, s-a realizat Raportul final de analiză a conflictelor om-urs, care a cuprins 

date pentru anii 2012-2021. Livrabil transmis cu FINAL Report 
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Pentru întocmirea acestor rapoarte, în primul rând s-au identificat grupurile de interese a căror 

activitate poate interfera cu specia şi genera conflicte om-urs şi s-a conceput chestionarul, iar construirea 

itemilor a urmărit problematica conflictelor om-urs. Inițial, studiul a demarat având la bază metoda 

chestionarului, însă pe măsură ce se colectau date prin această metodă s-a observat că informațiile 

colectate pe această cale nu erau suficiente pentru a atinge obiectivele, astfel că s-au adăugat și alte 

metode de cercetare: metoda interviului, focus-grup, studiul documentelor sociale și tehnici de analiză a 

conținutului comunicării, metode care implică analizarea şi extragerea informaţiilor concludente pentru 

tema luată în studiu din documentele obținute din diverse surse. 

Sursele de informaţii au fost: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor; Gărzile forestiere Braşov şi 

Ploiești; Agențiile județene pentru Protecția Mediului Braşov şi Prahova; Agenția Națională pentru 

Protecția Mediului; primării, gestionari de fonduri cinegetice din aria proiectului, mass-media online și 

interviuri de la factori de interes: autorități de mediu, autorități locale (administrative și cu rol de 

menținere a securității publice), gestionari fonduri cinegetice, administratori/custozi arii naturale 

protejate, ONG-uri de mediu, administratori fond forestier, firme de salubrizare, comunități locale, 

crescători de animale, păstori, agricultori, pomicultori, apicultori, culegători de ciuperci / fructe de 

pădure. 

S-au solicitat date legate de conflictele om-urs de la instituţiile menţionate mai sus şi s-au identificat şi 

arhivat știri online referitoare la conflictele create între om şi urs. Aceste date au fost colectate, 

înregistrate şi prelucrate pentru a stabili factorii urmăriți de studiu: s-a stabilit tipologia conflictelor, 

factorii determinanţi şi frecvenţa; s-au identificat măsuri de soluţionare adoptate până în prezent şi 

localizarea conflictelor; s-au identificat zonele cu potenţial ridicat de risc al apariţiei unor conflicte între 

om-urs; s-au întocmit hărţi GIS cu zonarea riscurilor de apariţie a conflictelor. (Hărțile sunt anexe la 

Raport final de analiză a conflictelor om-urs transmis cu FINAL Report) 

Grafic nr. 1 date cuantificabile anii 2012-2021:  

Despăgubiri acordate, incidente soldate cu vătămare om, ucideri cumulat cu capturi accidentale urs 

 

AN

Număr dosare/ani 

despăgubiri acordate de 

MMAP pentru pagube făcute 

de URS

NR. Incidente vătămări om 

de către urs / AN

NR. EXEMPLARE DE URS 

/ AN, cumulat UCISE și 

CAPTURATE 

ACCIDENTAL

2012 44 11 8

2013 79 8 6

2014 406 15 34

2015 321 13 10

2016 463 17 13

2017 1170 29 47

2018 838 32 49

2019 1543 29 84

2020 926 6 50

2021 2048 41 135

SUMA

 2012-2021 7838 201 436
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 Colectarea permanentă a informațiilor asupra situațiilor conflictuale dintre om și urs, în corelare 

cu acțiuni concrete ale proiectului (C2, C3, C6, C8), a dus la crearea unui bagaj de cunoștințe bogat al 

echipei proiectului pe acest subiect. Rezultatele parțiale au oferit baze concrete în comunicarea cu factorii 

interesați și consilierea acestora în cazuri de necesitate create de situații conflictuale dintre om și urs. 

Importanța gestionării conflictelor om-urs a luat amploare în ultimii ani, iar experiența acumulată în 

cadrul proiectului LIFE FOR BEAR a început să fie nu doar recunoscută, ci și apreciată, atât pe plan 

local în zona de implementare a proiectului, cât și pe plan național. Factorii de decizie și cei interesați au 

fost consultați în privința necesităților cu care aportul informațional al acestui studiu poate fi util.  

Rezultatele acestui studiu au fost, sunt și vor fi diseminate către factorii interesați, îndeosebi cei 

cu rol și atribuții în gestiunea faunei (autorități de mediu, autorități locale, gestionari de fonduri 

cinegetice). Diseminarea a început încă din 2017, după elaborarea raportului intermediar. Informațiile 

astfel diseminate sunt folosite în strategii locale de abordare a situațiilor conflictuale în funcție de 

specificul conflictului. Având în vedere tipul conflictelor cu particularitățile identificate, s-a colaborat cu 

diverși factori interesați pentru a oferi consultanță și sau sprijin în abordarea unor situații conflictuale. 

Exemple: metode de îndepărtare a urșilor în cazurile în care aceștia intrau în localități (colaborare cu 

Poliție Locală, Jandarmerie, gestionari fonduri cinegetice, primării); discuții despre gestionarea 

corespunzătoare a deșeurilor (firme salubrizare, primării); despre instalarea și folosirea corectă a 

gardurilor electrice (crescători de animale, apicultori, localnici), etc. În corelare cu Acțiunea C2, s-au 

identificat aspecte care pot fi îmbunătățite în legislație și sistem de înregistrare pagube și acordare 

despăgubiri. S-au făcut propuneri concrete în acest sens, la întâlniri de lucru organizate de Ministerul 

Mediului Apelor și Pădurilor, propuneri legislative care au fost promovate de acest minister, astfel că în 

ianuarie 2020 a fost adoptată LEGE Nr. 13/2020 din 9 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea 

Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006. (Anexa C2.3. LEGE Nr. 13/2020 din 9 

ianuarie 2020 la Progress report IV). S-a făcut o analiză a Articolului 13 care se referă la pagube și 

despăgubiri, pentru a identifica modificările generate (Anexa A.2.1. Analiză comparativă a Articolului 

13 din Legea Nr. 13/2020 la Progress Report IV). La sfârșitul lui 2021, normele de aplicare sunt în 

procedură de promulgare. (Anexa C.2.4. Propunere Hotărâre de Guvern la FINAL Report) 

În februarie 2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a folosit din rezultatele studiului 

pentru a elabora un Proiect de ordin care stabilește nivelul maxim de intervenție și prevenție în cazul 

speciei urs brun (Ursus arctos) (Anexa nr. A.2.1. Referat de aprobare proiect de ordin nivel intervenție 

și prevenție urs la FINAL Report) 

Utilizarea rezultatelor au cea mai mare relevanță și importanță, prin folosirea lor în elaborarea 

celor mai utile instrumente (legislativ și strategic) pentru managementul speciei urs în România:  

 Planul de acțiune pentru conservarea populației de urs brun (Ursus arctos arctos) din România 

 Planul de management pentru conservarea populației de urs brun din România 

Anexe relevante pentru această acțiune au fost transmise cu Inception Report, Progress Report I, 

Mid-term Report, Progress Report III (2019), Progress Report IV (2020) 

Anexe transmise cu FINAL Report (2022): 

 Anexa nr. A.2.1. Referat de aprobare proiect de ordin nivel intervenție și prevenție urs 
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Action 

Number/ 

name 

Status 20 

14 

2015 2016 / 2017 2018 2019 2020 2021 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

 

A2 

Amendment 

no. 3 

                         

Actual 
 

 

                        

 

Livrabil 
Cod 

acţiune 

Termen 

limită 

Data 

realizării 

Transmis cu 

raportul 

Raport intermediar de analiză a 

conflictelor om-urs 
A2 30.11.2015 30.11.2015 

Anexa nr. A.2.1 la 

Progress Report I 

Raport final 1 de analiză a 

conflictelor om-urs  
A2 30.09.2016 15.11.2016 

Anexa nr. A.2.3 

la Progress Report I 

*Raport final de analiză a 

conflictelor om-urs 
A2 31.12.2021 31.12.2021 

Livrabil la  

FINAL Report 

 

 

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 calculului efectivului optim pe fonduri cinegetice, pentru specia urs, la nivelul întregii 

ţări utilizând cheia de bonitare realizată de ICAS. 

 

Rezultate obținute: 

R.A3.1. Un studiu care cuprinde următoarele aspecte: 

 distribuţia comparativă a prezenţei factorului antropic la nivelul ariei proiectului,  

Pentru analiza acestui fenomen, a fost luat în studiu, o suprafață compactă de aproximativ 229.500 

ha și s-a constatat că la începutul anilor 1990, habitatul natural ocupa o suprafață de aproximativ 220.800 

ha (96%), iar în urma dezvoltării antropice accelerate, în următorii ani, s-a ajuns să se piardă 5% din 

habitatul natural, ajungându-se la o suprafață de 207.900 ha (91%) cu habitat natural. Însă dezvoltarea 

insulară în mijlocul habitatului natural a dus la o influență puternică asupra populației de urs brun din 

România, determinând formarea fenomenului de „urși habituați’’. Această zonă de influență (zonă 

tampon) ajungând să fie de cca. 64.400 ha (28%), astfel că efectivele de urs au trebuit să se concentreze 

în zone cu habitat natural sau să intre în contact cu activitatea antropică. Acest fenomen reprezintă baza 

conflictelor directe om-urs din ultimii 20 ani în această zonă. 
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Figura nr. 1 Dezvoltarea factorului antropic în habitatul natural al ursului brun 

  
 

 bonitatea  habitatelor naturale la nivel de fond cinegetic 

Pentru a determina categoriile de bonitate a habitatelor  pentru specia urs brun în România, au fost 

inventariate categoriile de folosință a terenurilor pentru o suprafață de aproximativ 7.185.000 ha (71.850 

km2 ), care se suprapune peste aria de distribuție a populației de urs brun în România. 

S-a constatat că în urma analizei a rezultat că cea mai predominantă categorie de folosință a 

terenului o constituie pădurea de foioase (Broad-leaved forest – Corine Landcover 2012), cu o suprafață 

totală aproximativă de 2.070.000 ha (28,8% din totalul ariei de distribuție luată în studiu). 

Din suprapunerea hărților cu tipurile de habitate peste distribuția ursului, a rezultat că sunt 

aproximativ 4.113.000 ha (41.130 km2 ) de diferite categorii de habitate forestiere care se suprapun peste 

aria de distribuție a populației de urs brun în România 

Habitatul forestier cel mai predominant, rezultat din analize îl reprezintă Molideto-făgeto-brădete 

slab acide cu o suprafață de 563.700 ha (13,70% din totalul habitatelor forestiere inventariate), iar 

următoarea poziție este ocupată de Făgete montane neutrofile dacice cu o suprafață de 382.000 ha (9,30% 

din totalul habitatelor forestiere inventariate). 

 

Poza nr. 1 Ursul în habitatul forestier Molideto-Făgeto-Brădete slab acidofile (Predeal) 

 

Suprafta zonelor construite in anul 1990

8875 Ha

 4%

220809 Ha

 96%

Zone cu habitate naturale

Zone construite 1990

Suprafata zonelor construite in anul 2010

207920 Ha

 91%

21764 Ha

 9%

Zone cu habitate naturale

Zone construite 2010
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Grafic nr.2 Categoria de bonitate în funcție de suprafața ocupată în habitatul ursului 

 
 

 Suprafaţa totală a habitatului natural existent determinat în acest studiu este de 

7.185.000 ha  

 

Harta nr. 1. Distribuția ursului brun în România pe categorii de clase de bonitate 

(Anexa A.3.1 la PR I) 

 
Categoria a III –a de bonitate, cu o suprafață de 3.063.676,19 ha (42,64%) ocupă suprafața cea 

mai mare din zona de distribuție a populației de urs brun din România. 
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Ca și categorie de folosință a terenului (Corine landcover 2012), Pădurile de foioase (Broad-

leaved forest) au ponderile cele mai ridicate în clasele de bonitate din cadrul fondurilor cinegetice, astfel: 

clasa a II-a de bonitate (349.317 ha sau 4,86%), clasa a III-a de bonitate (946.969 sau 13,18% ha) și clasa 

a IV-a de bonitate (713.110 ha sau 9,93%), iar pentru clasa I de bonitate, sunt reprezentative pădurile 

mixte (92.897 ha sau 1,29%). 

Habitatul forestier Molideto-fageto-bradete slab acidofile este majoritar ca pondere în toate 

clasele de bonitate din cadrul fondurilor cinegetice din clasa I de bonitate (37.423 ha), clasa a II-a de 

bonitate (147.276 ha), clasa a III-a de bonitate (228.431 ha) și clasa a IV-a de bonitate (150.600 ha). 

Prezența pădurii într-un procent ridicat, dar și disponibilitatea celorlalte categorii de folosință ale 

terenurilor, sugerează că România dispune de fonduri cinegetice cu habitate încă nealterate și propice 

existenței speciei urs brun.  

 Efectivele optime la nivel de fond cinegetic 

În vederea evaluării capacității de suport a habitatelor pentru urs, se aplică o cheie de bonitare. În 

funcție de categoria de bonitate rezultată se pot stabili efectivele optime pentru fiecare fond cinegetic.  

Pentru elaborarea cheilor de diagnoză la nivelul zonei de studiu se ține cont de cele  patru categorii de 

factori care pot influența condițiile de viață ale unei specii: abiotici, biotici, de cultură cinegetică și 

antropici negativi. 

Fiecare categorie de factori însumează un anumit punctaj în funcție de importanță, punctajul se obţine 

prin însumarea punctelor rezultate pentru fiecare factor în parte. Factorii de influență au fost punctați de 

la maxim spre minim, respectiv de la favorabil spre nefavorabil. 

Pentru 542 de fonduri cinegetice s-a calculat efectivul optim pentru specia urs brun ca fiind de  4002 

exemplare, cu 398 de exemplare mai mic față de calculul din anul 2002. 

Analiza comparativă a nucleelor din Carpații Orientali, Carpații de Curbură, Carpații Meridionali și 

Carpații Occidentali indică un interes scăzut pentru această specie în ultimul nucleu, motivele vizează 

lipsa unui interes direct de a avea specia urs brun în teren, precum și lipsa unei informări şi conştientizări 

asupra beneficiilor existenţei ursului în ecosistem, sau pierderea tradiţiei pentru vânătoarea la urs, 

datorată unor condiţii deosebite pentru vânatul ierbivor. În celelalte, interesul pentru această specie este 

ridicat, iar densitățile speciei sunt mai mari în aceste zone. 

Valoarea efectivelor în funcţie de zonarea fondurilor cinegetice demonstrează faptul că diferenţa 

mică a distribuţiei pe cele două zone de munte şi deal este dată în principal de factorii de cultură 

cinegetică.  

 Efectivul optim raportat la 10.000 de ha în zona Carpaților Orientali și a Munților Apuseni a 

crescut în anul 2018 faţă de anul 2002, iar efectivul real a crescut în anul 2018, comparativ 

cu anul 2002. Aceasta este o tendință înregistrată și în celelalte două nuclee analizate, 

respectiv Carpații de Curbură și Carpații Meridionali.  

 În zona turistică Brașov – Valea Prahovei, cuprinsă între Carpații Meridionali și Carpații 

Occidentali s-a constatat că în perioada 1990-2010, specia urs brun, a pierdut 5% din habitatul 

natural, iar consecințele au adus la formarea fenomenului de urși habituați, fenomen 

neprielnic pentru o populație de urs cu caracter natural. 

 Analiza comparativă a nucleelor din Carpații Orientali, Carpații de Curbură, Carpații 

Occidentali și Carpații Meridionali, a indicat faptul că în zona Carpaților Meridionali, 

ponderea fondurilor cinegetice cu bonitate de clasa I este mai ridicată. Acest lucru indică 
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faptul că în zonă sunt habitatele cele mai naturale, care nu sunt influențate negativ de 

infrastructură și alte dezvoltări antropice, iar factorii de cultură cinegetică au un aport 

semnificativ pozitiv. 

 

R.A3.2. Un îndrumar practic pentru analiza bonităţii habitatelor populate cu urs. 

 conține metodologia de analiză a habitatelor populate de urs, modul de implementare a 

metodologiei și exemplu de implementare a metodologiei.  

 este destinat specialiștilor în domeniul cinegetic, care doresc și au capacitatea să îl implementeze 

la nivel național pentru a reanaliza bonitatea habitatelor și a recalcula efectivele optime ale 

populației de urs naționale.  

 Implementarea acestui instrument se va regăsi în Planul de management pentru conservarea 

populației de urs brun din România (Acțiunea C1), instrument prin care Ministerul Mediului 

poate reactualiza periodic (la 10 ani) capacitatea de suport a habitatelor de urs din România 

(efectivele optime). Pe lângă acest instrument, în Planul de management s-a propus să se realizeze 

și o abordare alternativă de evaluare a calității habitatelor favorabile ursului brun în România. 

 

Rezultatele acestei acțiuni (A3) au impacte pozitive, atât directe în managementul speciei urs brun la 

nivel național, prin identificarea zonelor celor mai bune din punct de vedere al capacității de suport al 

habitatului, unde se va putea implementa un management cinegetic echilibrat și conservativ, cât și 

indirect prin punerea la dispoziția autorităților regionale de mediu a efectivelor optime la nivel de fond 

cinegetic, pe baza cărora se pot lua decizii pentru relocarea unor exemplare de urs brun, care se pretează 

din punct de vedere ecologic și social. 

Rezultatele acestei activități au stat la baza realizării  

1. Planului de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România, (Acțiunea 

C1) mai precis la baza Obiectivului nr. 1 Asigurarea arealului de distribuție și a mărimii 

populației pentru menținerea stării de conservare favorabile a speciei urs brun, care 

integrează toate cele 5 acțiuni ale obiectivului. 

2. zonării managementului cinegetic, acțiune care se implementează în cadrul proiectului 

Implementarea planului național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun 

din România, derulat prin Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, INCDS Marin Drăcea, 

R.N.P. Romsilva și R.P.L.P. Kronstadt R.A în perioada 2021-2023. 

 

Rezultatele acestei acțiuni, pe viitor, oferă instrumentul tehnic prin care autoritățile de mediu pot 

să aplice cele mai bune măsuri de conservare atât a habitatului speciei, cât și a populației de urs brun la 

nivel național. 

Tot ca rezultat final al acestei acțiuni a fost editarea unei cărți tehnice  Analiza bonităţii  

habitatului ursului brun la nivel naţional prin prisma dezvoltării socio-economice din ultimul deceniu 

din România. Editura Silvică. 62 pagini, Anul 2021. Cartea a fost realizată atât în format tipărit (200 

exemplare) cât și în format electronic având ISBN diferite.  
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Acest rezultat nu a fost prevăzut în proiect, Realizarea și editarea a fost făcută de către echipa 

proiectului, iar tipărirea a fost realizată din fonduri proprii INCDS (nu din bugetul proiectului). Cartea a 

fost distribuită la autoritățile naționale și județene cu rol în managementul și conservarea speciei urs brun. 

Acest material este disponibil și online. https://lifeforbear.ro/publicatii/  

 

În consecință, habitatele naturale din România, pe termen scurt și mediu pot susține o stare de 

conservare favorabilă a populației de urs brun din România, în condițiile în care se păstrează acceptanța 

populației de urs brun de către factorul social, se menține conectivitatea habitatelor naturale existente și 

se implementează un management cinegetic sustenabil. 

 

Anexe relevante pentru această acțiune au fost transmise cu Inception Report, Progress Report I, 

Mid-term Report și Progress Report IV 

 

Anexe transmise cu FINAL Report:  

 Anexa A.3.1. Analiza  bonităţii  habitatului ursului brun la nivel naţional prin prisma dezvoltării 

socio-economice din ultimul deceniu din România. Editura Silvica. 62 pagini. Anul 2020 
Action 

Number/ 

name 

Status 20 

14 

2015 2016 / 2017 2018 2019 2020 2021 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

 

A3 

Amendment 

no. 3 

                         

Actual 
 

 

                        

 

Livrabil 
Cod 

acţiune 

Termen 

limită 

Data 

realizării 

Transmis cu 

raportul 

Studiu privind bonitatea 

habitatelor  I draft 
A3 30.12.2015 30.12.2015 

Anexa nr. A.3 la 

Progress Report I 

Studiu privind bonitatea 

habitatelor  Final 
A3 30.12.2015 30.05.2017 

Midterm Report  

Îndrumar practic pentru analiza 

bonității 
A3 30.09.2019 30.09.2019 

Progress Report 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

https://lifeforbear.ro/publicatii/
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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.  

 

Rezultate obținute: 

R.C.1.1. Un document ce conţine planul de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din 

România revizuit 

Pentru a pune bazele planului de acțiune, având la bază experiența experților din cadrul 

proiectului și a entităților beneficiare, au fost realizate mai multe întâlniri de lucru în cadrul proiectului 

și patru întâlniri de lucru naționale cu specialiști în cercetarea, conservarea și managementul faunei. 

 

Poza nr. 2 Dezbatere Palatul Parlamentului                              Pozele nr. 3 și 4 Grupuri de lucru 

  
 

Toate recomandările şi rezultatele discuţiilor, au fost armonizate în funcție de necesitățile de 

conservare, sociale și economice ale speciei și integrate în “Planul de acţiune pentru conservarea 

populației de urs brun din România”. (Livrabil C1 la Mid-term Report). Unele acțiuni sunt propuse a se 

implementa permanent, altele sunt propuse pentru 3,5,10 ani. 

Obiectivul general al planului de acțiune: menținerea pe termen lung a populației de urs brun și 

a habitatului său într-o stare de conservare favorabilă, în coexistență cu oamenii 

Planul de acțiune pentru conservarea populației de urs brun (Ursus arctos arctos) din România 

reprezintă un document orientat spre implementare, care se adresează autorităților responsabile și 

organizațiilor implicate în gestionarea speciei la nivel național. Prin acest document sunt stabilite măsuri 

specifice pentru fiecare acțiune, precum și cadrul de punere în aplicare (perioada de timp, surse de 

finanțare și autoritatea/organizația responsabilă pentru implementarea măsurii). 

Planul de acțiune pentru conservarea populației de urs din România asigură o prioritizare a măsurilor 

de conservare și coordonarea acțiunilor factorilor implicați în conservarea și gestionarea populației de 

urs din România, pentru atingerea obiectivelor de conservare. 
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Obiectivele de conservare ale speciei urs brun în România sunt: 

 Asigurarea arealului de distribuție și a mărimii populației pentru menținerea stării de conservare 

favorabile a speciei urs brun 

 Menținerea conectivității populației de urs brun în regiunea Carpatică 

 Prevenirea, controlul pagubelor și rezolvarea conflictelor om-urs 

 Educare, informare și comunicare cu privire la specia urs brun și managementul acesteia 

 Îmbunătățirea cadrului legal și instituțional cu privire la managementul speciei urs 

 

R.C.1.2. Planul de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România avizat de 

Ministerul Mediului 

În aprilie 2018, Planul de acțiune a fost supus dezbaterii publice pe pagina web a Ministerului 

Mediului la linkul: http://www.mmediu.ro/articol/mm-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-

pentru-aprobarea-planului-de-actiune-pentru-conservarea-populatiei-de-urs-brun-din-romania/2547  

În baza Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, 

autoritatea publică centrală pentru protecția mediului a organizat o dezbatere publică, în data de 

09.05.2018, la Palatul Parlamentului (București), la care au participat aproximativ 80 de persoane. 

În urma armonizării propunerilor venite după dezbaterea publică, a rezultat o variantă consolidată 

a planului de acțiune, care a fost aprobată prin ordin de ministru. 

 Ordinul nr. 625/2018 privind aprobarea Planului național de acțiune pentru conservarea 

populației de urs brun din România, emis în conformitate cu prevederile O.U.G. 57/2007 privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, art. 31, 

aliniatul (4), în scopul protecției și conservării speciei urs brun. (Anexa C.1.5. la Mid-term Report) 

https://lifeforbear.ro/plan-de-actiune-pentru-conservarea-populatiei-de-urs-brun-din-romania/  

Având la bază Ordinul nr. 625/2018, conservarea speciei urs brun beneficiază de implementarea 

Planului național de acțiune prin derularea proiectului Implementarea planului național de acțiune 

pentru conservarea populației de urs brun din România, având cod SMIS 136899, proiect cofinanțat 

din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM 

2014-2020). Proiectul este implementat de Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, INCDS Marin 

Drăcea, R.N.P. Romsilva și R.P.L.P. Kronstadt R.A în perioada 08.07.2021 – 31.12.2023.  În acest 

proiect se abordează următoarele activități principale, prevăzute în planul național de acțiune:  

- Monitorizarea și estimarea genetică a populației de urs brun 

- Achiziționarea și instalarea unor sisteme de protecție a animalelor domestice, a culturilor 

agricole și a bunurilor materiale 

- Înființarea unui complex pentru îngrijirea, reabilitarea și protecția ursului brun. 

- Determinarea zonelor de management al populației de urs brun la nivel național în vederea 

asigurării efectivului optim al populației de urs brun. 

- Îmbunătățirea capacității instituționale a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor 

- Organizarea unei campanii de informare și conștientizarea publicului larg cu privire la 

conservarea populaţiei de urs brun. 

Având la bază prevederile planului de acțiune, Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, a emis 

instrucțiunile de evaluare la specia urs brun (Anexa C.1.2. Progress report IV: Instrucțiuni Nr. 

http://www.mmediu.ro/articol/mm-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-planului-de-actiune-pentru-conservarea-populatiei-de-urs-brun-din-romania/2547
http://www.mmediu.ro/articol/mm-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-planului-de-actiune-pentru-conservarea-populatiei-de-urs-brun-din-romania/2547
https://lifeforbear.ro/plan-de-actiune-pentru-conservarea-populatiei-de-urs-brun-din-romania/
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2017/CA/10.04.2020), unde este prevăzut ca monitorizarea permanentă a populației de urs brun să țină 

cont de prevederile Planului național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România. 

Tot pe baza Ordinului nr. 625/2018, INCDS Marin Drăcea,  împreună cu Ministerul Mediului 

Apelor și Pădurilor urmează ca în anul 2022 să depună cerere de finanțare P.O.I.M. pentru al doilea 

proiect de Implementarea planului național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din 

România, care acoperă următoarele acțiuni:  

- Cartarea arealului potențial de distribuție al speciei urs brun în România. 

- Realizarea unui studiu pentru determinarea dietei speciei urs brun în condițiile actuale din 

România, în vederea evaluării resurselor trofice 

- Îmbunătățirea culturilor cinegetice cu rol tampon în zonele de conflict cu specii preferate de 

urs 

- Validarea coridoarelor ecologice regionale și locale pentru specia urs brun 

- Desemnarea coridoarelor ecologice pentru specia urs brun, conform art. 14, O.U.G. 57/2007 

- Menținerea și refacerea permeabilității elementelor de infrastructură liniară în zonele critice 

pentru conectivitate, inclusiv ca măsură de reducere a riscului de accidente în trafic / pentru 

siguranța persoanelor 

- Elaborarea unui set de reglementări, proceduri și măsuri tehnice de evitare / reducere / 

compensare a efectului de fragmentare a habitatelor 

- Analizarea cadrului legislativ existent și propuneri de îmbunătățire a acestuia, inclusiv prin 

elaborarea unor scheme de plată. 

- Proiectarea și instalarea unor sisteme de gard electric lângă platformele/tomberoanele 

amplasate în localitățile cele mai afectate din județul Harghita. 

              

   

Tot ca rezultat final al acestei acțiuni a fost editarea unei cărți tehnice  Planul de acțiune pentru 

conservarea populației de urs brun (Ursus arctos arctos) din România. Editura Silvică. 76 pagini, Anul 

2020. Cartea a fost editată în limba română și limba engleză (2021). Ambele variante au fost realizate  

atât în format print (400 exemplare), cât și în format electronic având ISBN diferite.  

Acest rezultat nu a fost prevăzut în proiect, realizarea și editarea cărții (în ambele limbi) a fost 

făcută de către echipa proiectului, iar tipărirea a fost realizată din fonduri proprii INCDS (nu din bugetul 

proiectului), în 2020.  

Cartea în Limba Română a fost distribuită la autoritățile naționale și județene cu rol în 

managementul și conservarea speciei urs brun. Cartea în limba engleză a fost distribuită la unii 

colaboratori străini și urmează să mai fie distribuită la congrese/conferințe internaționale, la care participă 

membrii echipei proiectului. 

În 2021 s-a obținut ISBN pentru publicarea online și pot fi vizualizate pe website-ul proiectului: 

https://lifeforbear.ro/publicatii/  

https://lifeforbear.ro/en/publications/  

 

La finalul proiectului, rezultatele acțiunilor proiectului, împreună cu studiul stadiului cercetărilor 

pentru specia urs brun la nivel național/internațional s-au concretizat într-un document strategic, denumit 

Planul de management pentru conservarea populației de urs brun din România. 

https://lifeforbear.ro/publicatii/
https://lifeforbear.ro/en/publications/
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În perioada 2018-2021 au avut loc întâlniri de lucru cu subiecte diverse, pe tematica 

managementului speciei urs brun în România (cercetare, conservare, social-economic și management 

cinegetic, etc.), ocazii cu care s-au analizat și discutat și prevederile planului de management. Aceste 

întâlniri s-au desfășurat, de regulă, la sediul Ministerului Mediului, sau la sediul altor instituții centrale 

(ANPM, ANANP, Romsilva, etc.), unde nu s-au realizat fotografii sau minute de întâlnire.  

Pe tot parcursul proiectului, echipa proiectului a colectat informații de la diferite întâlniri cu 

factorii de interes pentru managementul speciei urs brun din România, iar la sfârșitul proiectului, toate 

aceste informații au fost selectate, analizate și integrate în planul de management. Tematicile abordate în 

realizarea planului de management au fost corelate, de asemenea, cu rezultatele proiectelor LIFE08 NAT 

RO 0005000 și LIFE12NAT UK 1068. 

Obiectivul general al planului de management:  conservarea populației de urs brun din 

România menținând mărimea populației de urs la un nivel care să asigure o bună coexistență cu 

populația umană.  

 Principalele tematici abordate în planul de management: 

- Date generale despre specie; 

- Cadru general: prevederi legale naționale și internaționale 

- Aspecte privind particularitățile ursului: aspecte ecologice, socio-economice, influențe 

antropice, managementul actual, etc. 

- Managementul ursului brun în România bazat pe planuri de acțiune pentru conservarea 

populației de urs brun în România și planuri de management în arii naturale protejate 

- Recomandări pentru managementul speciei urs brun în România 

- Monitorizarea implementării planului de acțiune și impactul implementării planului 

  Planul de acțiune și planul de management au ca și anexe diferite hărți rezultate din proiect 

(zonele de risc, pagube și conflicte, bonitarea fondurilor cinegetice, distribuția speciei, etc.). 

Planul de management pentru conservarea populației de urs brun din România, este un document 

strategic și adaptiv (se poate actualiza periodic în funcție de necesitate și evoluția legislativă în domeniu) 

și nu este un document care presupune aprobarea lui printr-un act legislativ (Ordin de Ministru, H.G., 

etc.). 

La sfârșitul acestui proiect deja se poate observa foarte clar impactul pozitiv avut de rezultatele  

acțiunii C1, în managementul speciei urs brun în România, prin implementarea celor mai importante 

măsuri (descrise mai sus) prevăzute în planul național de acțiune pentru conservarea populației de urs 

brun din România, astfel că sustenabilitatea acestei acțiuni are o bază solidă în următorii ani. 

 

 

Anexe relevante pentru această acțiune au fost transmise cu Inception Report, Progress Report I, 

Mid-term Report, Progress Report III. Progress Report IV 

Anexe transmise cu FINAL Report: 

 Anexa C.1.1. Planul de acțiune pentru conservarea populației de urs brun (Ursus arctos 

arctos) din România. Editura Silvică. 76 pagini, Anul 2020 

 Anexa C.1.2. Action plan for the conservation of brown bear in Romania. Editura Silvică, 76 

pagini, Anul 2021 
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Action 

Number/ 

name 

Status 20 

14 

2015 2016 / 2017 2018 2019 2020 2021 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

 

C1 

Amendment 

no. 3 

                         

Actual 
 

 

                        

 

Livrabil 
Cod 

acţiune 

Termen limită 

 

Data 

realizării 

Transmis cu 

raportul 

Un document care conţine planul 

de acţiune pentru conservarea 

populaţiei de urs brun din 

România - DRAFT 

C1 01.08.2016 01.08.2016 

Anexa C1 la 

Progress Report I 

Un document care conţine planul 

de acţiune pentru conservarea 

populaţiei de urs brun din 

România revizuit 

(aprobat prin Ordinul nr. 625/2018  

Ministerul Mediului) 

C1 01.08.2016 30.05.2018 

Midterm Report 

Un document care conţine planul 

de management pentru 

conservarea populaţiei de urs din 

România 

C1 31.12.2021 31.12.2021 

 

FINAL Report 
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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. 

 

Rezultate obținute:  

 

R.C.2.1. O echipă BEAR CONFLICT, formată din 10 specialiști agreați de Ministerul Mediului 

Apelor și Pădurilor 

 Echipa de specialiști formată în cadrul proiectului LIFE FOR BEAR, formată de la începututl 

proiectului, a fost agreată de Ministerul Mediului prin adresa nr. Adresa nr. 21830/ECU din 

01.10.2018. 

Echipa a participat la 116 intervenții directe asupra 167 urși, care au avut legătură directă cu conflictele 

provocate de om sau de urs, între anii 2014-2021.  (Anexa C.2.1. Intervenții echipa BEAR CONFLICT 

2014_2021 la FINAL Report). - Anexa C.2.8. Lista participanți la cursuri la PR III 

Colaj poze nr. 1 Intervenții ale echipei în acțiuni de salvare urși rămași orfani – accident CFR 

Brașov 

      
 

Această echipă funcționează în baza atribuțiilor prevăzute în proiect și are rolul de-a evalua gradul 

de risc al zonelor populate cu urs şi propune măsurile necesare prevenirii conflictelor și se implică în 

acțiuni concrete de prevenire, diminuare și evaluare conflicte provocate de specia urs brun. Membrii 

echipei s-au deplasat în teren, la solicitarea gestionarilor fondurilor cinegetice, au înregistrat fiecare 

conflict direct om-urs şi pagubele realizate de urs în interiorul zonei de implementare a proiectului și au 

constatat tipologia conflictului, oferind îndrumări de specialitate pentru luarea celor mai bune decizii de 

către factorii de decizie locali. 
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Colaj poze nr. 2 Intervenții ale echipei în acțiuni de salvare urși captivi (capcane ilegale) - Argeș 

  
  

Pe lângă intervențiile directe în teren, pe toată durata proiectului, echipa a acordat asistență și consiliere 

(prin telefon sau alte mijloace de comunicare) în foarte multe cazuri de situații conflictuale dintre urs și 

om (activități umane): îndepărtare urs din localitate sau alte zone antropizate, eliberare urs din laț, 

implementare măsuri de protecție și prevenire pagube, întocmire dosare pentru despăgubiri, accidente 

rutiere sau feroviare. Activitățile de asistență/consiliere nu s-au centralizat. 

 

R.C.2.2. Un ghid de evaluare a pagubelor produse de urs 

Echipa proiectului a realizat un ghid de intervenție și evaluare pagube produse de urs (Anexa  

C.2.3. Progres report I 2016) având la bază atât rezultatele altor proiecte LIFE NATURA derulate în 

România și Europa, cât și experiența de teren a specialiștilor din echipă. Documentul a fost pus la 

dispoziția autorităților cu rol în managementul speciei urs din zona de implementare a proiectului. 

 

R.C.2.3. O hartă cu zonele de risc la nivel național. 

Pe baza datelor referitoare la pagubele și conflictele provocate de specia urs brun s-a realizat o hartă a 

zonelor de risc la nivel național. 

Pentru realizarea hărții s-au luat în calcul următorii parametrii: 

- Distribuția populației de urs brun în România 

- Bonitatea habitatelor naturale și efectivele optime ale populației de urs brun 

- Numărul de oameni răniți de urs 

- Numărul de oameni decedați în urma atacului urșilor 

- Localizarea, valoarea cumulată (în funcție de frecvența) a pagubelor din dosarele oficiale 

pentru care Ministerul Mediului a plătit despăgubiri în perioada 2012-2018. 

- Prezența urșilor habituați în zonele antropice din perioada noiembrie 2014-mai 2019. 

Pentru fiecare tip de conflict s-a stabilit un indice global de risc care a fost aplicat fiecărei locații 

unde a apărut conflictul. Pe baza indicilor de risc s-a făcut o modelare GIS prin care a rezultat harta 

zonelor de risc la nivel național. (Anexa C.2.4. Harta zonelor de risc de conflicte om-urs la nivel național  

la PR III) 

În urma activităţii echipei BEAR CONFLICT şi intervenţiilor echipei BEAR TEAM, s-a realizat 

zonarea nivelului de risc în zona de implementare a proiectului și harta cu intervențiile specialiștilor la 

nivel național. (Anexa nr. C.2.7. Harta intervenţii echipei BEAR CONFLICT în perioada 2014-2016 la 

Progress Report I și Anexa nr. C.2.1. Harta cu locațiile intervențiilor echipei de specialiști pentru 

rezolvarea situațiilor conflictuale dintre om și urs în perioada 2014 – 31.05.2018 la Midterm Report). 
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Această echipă de specialişti a stabilit zonele de implementare a sistemelor de protecţie, a sprijinit şi va 

sprijini administratorii şi custozii siturilor Natura 2000 în evaluarea şi întocmirea documentaţiilor 

specifice, în vederea despăgubirii pagubelor provocate de urs, acolo unde factorul antropic a ţinut cont 

de toate măsurile legale de prevenire. Activitatea are un caracter demonstrativ-inovativ, anticipând 

nevoia autorizării unor specialiști care să contribuie la simplificarea aplicării sistemului de compensare 

a pagubelor. Apare astfel oportunitatea extinderii acestei practici la nivel național, putând fi creat cadru 

legal de autorizare a specialiștilor prin: proiecte de formare și specializare interdisciplinară (silvicultură, 

biologie, medicină veterinară, agricultură, ştiinţe juridice). 

 

R.C.2.4. 20 de întâlniri cu specialiștii în conservarea biodiversității 

Echipa proiectului LIFE FOR BEAR a participat la mai multe întâlniri la nivel național care au avut ca 

obiectiv de analiză managementul ursului și implicit managementul conflictelor om-urs, cu diferite 

rezultate concrete:  

 întâlnire de lucru, cu specialiști în conservarea biodiversității și specialiști în domeniul 

situațiilor de urgență, organizată la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în data de 

16 decembrie 2015 (Anexa C.2.1. Minuta întâlnirii la Progres Report I) 

 Întâlnire de lucru pentru dezvoltarea planului de intervenție pentru situații de urgență provocate 

de animalele sălbatice, organizată la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în data de 

11 februarie 2016. (Anexa C.2.2. Invitație, lista de prezență la Progress Report I) 

 3 întâlniri de lucru pentru modificarea Hotărârii de Guvern privind modalitățile de acordare a 

despăgubirilor și de prevenire a pagubelor cauzate de fauna cinegetică, organizată la sediul 

Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor. O întâlnire de lucru a avut loc în data de 04 martie 

2016, a doua întâlnire a avut loc în data de 17 mai 2017 și a treia a avut loc în data de 16 iunie 

2017. (Anexa C.2.5. la Raportul de Progres I.) 

 3 întâlniri de lucru organizate la Ministerul Mediului în perioada martie 2017 – iulie 2017 în 

care s-a reluat analizarea reglementării intervențiilor situațiilor de urgență generate de 

carnivorele mari care pun în pericol sănătatea și securitatea locuitorilor. (Anexa C.2.2. la 

Midterm Report) 

 Membrii echipei LIFE FOR BEAR au mai participat la un workshop cu tema Biodiversitate – 

Ecologie – Cinegetică: Împreună sau separat, organizată de Consiliul Județean Harghita în data 

de 14 iunie 2017. Reprezentanții noștri au prezentat lucrarea: Conflictele dintre oameni și 

carnivorele mari. 

 

R.C. 2.5. Curs de pregătire de minim 3 zile pentru cele cinci echipe regionale BEAR CONFLICT. 

La nivel național funcționează o rețea BEAR NETWORK realizată cu sprijinul proiectului LIFE 

FOR BEAR. În urma cursurilor de pregătire realizate de echipa BEAR CONFLICT în județele Brașov, 

Dâmbovița, Argeș, Gorj, Vâlcea, Harghita, există specialiști locali care pot să intervină în astfel de situații 

conflictuale, astfel că există o rețea de specialiști BEAR NETWORK, care funcționează între specialiștii 

agreați de Ministerul Mediului din cadrul proiectului și specialiștii instruiți (Brașov, Dâmbovița, Argeș, 

Gorj, Vâlcea, Harghita), de către echipa BEAR CONFLICT.  

(Anexa C.2.8. Lista participanți la cursuri la PR III) 
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Pozele nr. 5 și 6 Pregătire teoretică și practică a echipei BEAR CONFLICT 

 

 

R.C.2.6 O propunere de completare a actelor normative în vigoare 

 

În cadrul acestei acțiuni, echipa proiectului formată din reprezentanți ai Ministerului Mediului Apelor 

și Pădurilor și INCDS Marin Drăcea au inițiat mai multe proiecte pentru completări de acte normative: 

Propunerea 1: Completarea legislației de funcționare a Jandarmeriei Române 

 Legea nr. 212/2017 pentru completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea și 

funcționarea Jandarmeriei Române 

În urma întâlnirilor menționate mai sus, în baza situației din teren prezentată de echipa proiectului și a 

inițiativei Jandarmeriei Române, s-a identificat o soluție administrativă de completare a legislației de 

funcționare a Jandarmeriei Române, prin care, doar în situațiile de conflicte directe om-urs, când este 

pusă în pericol viața omului, Jandarmeria Română poate să intervină conform Legii nr. 212/2017 pentru 

completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române. (Anexa C.2.5. 

la Midterm Report). Articolul 291, alin. 1 stipulează completarea la atribuțiile de serviciu care constau 

în: a) îndepărtarea sau imobilizarea animalelor care amenință viața sau integritatea corporală a 

persoanelor ori integritatea bunurilor acestora; b) imobilizarea animalelor a căror viață sau integritate 

corporală este pusă în pericol în urma unei intervenții umane. 

Propunerea 2: Modificarea legii vânătorii 

 LEGE  Nr. 13/2020 din 9 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a 

protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, a inclus o parte din prevederile propuse de echipa 

proiectului prin beneficiarul asociat Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, care au fost 

susținute de o serie de senatori și deputați, referitoare la tipul de pagube despăgubite de statul 

Român. (Anexa C.2.3. LEGE  Nr. 13/2020 la FINAL Report). 

Principalele prevederi susținute și incluse în lege sunt: 

- În cazul atacurilor exemplarelor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 și 2, soldate cu 

rănirea/decesul unei persoane fizice, se vor acorda victimei despăgubiri de către autoritatea 

publică centrală care răspunde de vânătoare și/sau de către autoritatea publică centrală care 

răspunde de mediu, care vor acoperi cheltuielile de spitalizare, cheltuielile de înmormântare, 

veniturile nete nerealizate în perioada în care victima a fost în incapacitate temporară de 

muncă, de la momentul producerii incidentului, precum şi daune morale.   
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- Despăgubirile pentru pagubele produse în urma accidentelor de circulaţie în care sunt 

implicate exemplare din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 

se suportă de către administratorul drumului, dacă nu sunt montate indicatoare «atenţie 

animale» sau de către conducătorul autovehiculului în cazul existenţei acestui indicator. 

Propunerea 3: Propunere Hotărâre de Guvern 

 Hotărâre privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunele 

produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la Legea vânătorii şi 

a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006. 

Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor a inițiat proiectul de Hotărâre de Guvern în toamna anului 

2021. La momentul actual documentul este în stadiul de avizare interministerial. 

Hotărârea reglementează modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele produse 

culturilor agricole, silvice și animalelor domestice, pentru pagubele produse autovehiculelor rezultate 

în urma accidentelor de circulație și pentru daunele produse persoanelor fizice, de către exemplare 

din speciile de faună de interes cinegetic, cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la Legea vânătorii şi a 

protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare. 

Propunerea 4: Reglementarea intervenției asupra speciei urs brun 

 Ordonanța de urgență nr. 81/2021. Ordonanța de urgență nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor 

de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra 

persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative. La data de 26 iulie 2021 a fost publicată, în Monitorul Oficial al 

României Partea I, nr. 732/2021. (Anexa C.2.5. OUG  Nr. 81/2021 la FINAL Report). 

Ordonanța reglementează modul de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea 

atacurilor exemplarelor de urs brun (Ursus arctos) asupra persoanelor și bunurilor acestora în 

intravilanul localităților și stabilește sistemul de monitorizare a intervențiilor imediate realizate asupra 

exemplarelor de urs, prin alungare, tranchilizare și relocare ori extragere prin eutanasiere sau împușcare. 

Legiuitorul a stabilit anumite metode de intervenție rapidă, ce se aplică gradual, de către o 

echipă  de intervenție formată, potrivit prevederilor art. 2 alin. 3, din primarul/viceprimarul localității, 

personalul structurilor de jandarmi competente teritorial, aflat în serviciu, personalul tehnic de 

specialitate angajat al gestionarului fondului cinegetic și medicul veterinar. 

Această echipă de intervenție acționează în interiorul localităților, astfel cum rezultă cu certitudine din 

dispozițiile clare ale întregului act normativ și în special din definițiile reglementate de art. 1 alin. 3. 

(Ex: a) intervenție imediată – acțiunea umană rapidă, specializată, efectuată în intravilanul localităților 

de către echipa de intervenție în cazuri urgente; e) extragere prin împușcare – acțiunea umană imediată, 

specializată, efectuată în intravilanul localităților, de împușcare cu armă de vânătoare. 

Pentru implementarea Ordonanței de urgență nr. 81/2021, Ministerul Mediului Apelor și 

Pădurilor a emis  ORDIN  Nr. 1415/2021 din 11 august 2021, pentru aprobarea tarifelor standard privind 

intervenţia imediată asupra exemplarelor de urs care acţionează în intravilanul localităţilor, precum şi a 

cuantumului şi a modalităţii de acordare a costurilor de întreţinere a puilor de urs relocaţi.  

Intervențiile realizate în cazul acestei acțiuni (C2) au la bază procedurile realizate în cadrul 

proiectului și implicarea directă a specialiștilor/beneficiarilor asociați din proiect. Pe parcursul 

implementării proiectului, rețeaua Bear Network a funcționat cel mai bine în colaborarea directă dintre 

echipa proiectului și reprezentații gestionarilor fondurilor cinegetice din zonele de conflict, atât asociații 
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de vânătoare cât și ocoale silvice de stat sau private. 

Ca și concluzie generală rezultată în urma acestei acțiuni (C2), se constată o îmbunătățire în 

modul de intervenție pentru rezolvarea situațiilor conflictuale om-urs.  

Pe baza experienței acumulate în perioada de implementare a proiectului LIFE FOR BEAR, atât 

a specialiștilor care au intervenit direct în teren (Bear Network) cât și a Beneficiarului Asociat Ministerul 

Mediului Apelor și Pădurilor, ca și autoritate centrală de mediu, s-a creat un mecanism complex, bazat 

pe modificările legislative, care să acopere lipsurile precedente din managementul intervențiilor asupra 

speciei urs brun, cât și asupra metodelor de despăgubire a daunelor provocate de specie. Funcționarea 

acestui mecanism este asigurat de autoritățile statului: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor. 

Echipa proiectului a oferit asistență tehnică de specialitate noilor structuri înființate (echipe de 

intervenție), conform legislației în domeniu (descrisă mai sus) și în continuare va oferi sprijin în baza 

protocoalelor de colaborare semnate de INCDS Marin Drăcea și principalele primării din zona de 

implementare a proiectului (Brașov, Predeal, Râșnov, Azuga și Bușteni). 

Ca și soluție de funcționare a echipei BEAR CONFLICT formată în cadrul proiectului LIFE FOR 

BEAR, o reprezintă agrearea și suportul acesteia de Ministerul Mediului prin Adresa nr. 21830/ECU din 

01.10.2018. Echipa va funcționa în continuare în baza agreării Ministerului Mediului, până la finalizarea 

perioadei AFTER LIFE. 

 

Anexe relevante pentru această acțiune au fost transmise cu Progress Report I, Mid-term Report, 

Progress Report III, Progress Report IV 

 

Anexe transmise cu Final Report  (2022): 

 Anexa C.2.1. Intervenții echipa BEAR CONFLICT 2014_2021 

 Anexa C..2.2. Hartă localizare Intervenții echipa BEAR CONFLICT 

 Anexa C.2.3. LEGE Nr. 13/2020  

 Anexa C.2.4. Propunere Hotărâre de Guvern 

 Anexa C.2.5. Ordonanța de urgență nr. 81/2021 

 Anexa C.2.6. ORDIN Nr. 1415/2021 din 11 august 2021 

 
Action 

Number/ 

name 

Status 20 

14 

2015 2016 / 2017 2018 2019 2020 2021 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

 

C2 

Amendment 

no. 3 

                         

Actual 
 

 

                        

 

Livrabil 
Cod 

acţiune 

Termen 

limită 

Data 

realizării 

Transmis cu 

raportul 

Raport de activitate parțial C2 01.09.2016 01.09.2016 
Anexa nr. C.2. la 

Progress Report I 

Ghid de evaluare a pagubelor  C2 01.12.2015 15.11.2016 
Anexa nr. C.2.3 la 

Progress Report I 
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5.1.6. ACȚIUNEA C.3. CAPTURAREA, RELOCAREA ŞI MONITORIZAREA 

EXEMPLARELOR DE 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.  

 

Rezultate obținute:  

R.C.3.1. Echipă BEAR TEAM la nivelul proiectului,  perfecționată și dotată, formată din 

două nuclee de intervenție (o echipă intervenție pentru NV și una SE). 

A fost realizat în luna februarie 2015 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. La curs au participat 10 persoane angajate în cadrul beneficiarilor 

proiectului sau colaboratori ai proiectului.  

(Anexa C.3.5.PREZENTA CURS BEAR TEAM  la Inception Report) 

BEAR TEAM este o echipă de specialiști care intervine în mod rapid asupra conflictelor om-urs fără 

întreruperi (24/24 h), care a fost formată și dotată în cadrul proiectului LIFE FOR BEAR.  

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, în baza unui îndrumar tehnic de capturare, relocare şi 

monitorizare urşi problemă. (Protocolul se găsește în Anexe la Raportul de activitate C3 depus la Progres 

report I).  

Echipa este dotată cu următoarele echipamente: un autolaborator - autoutilitară 4X4, echipament specific 

(armă de tranchilizare, seringi, ace, etc.), targă de transport, sistemele de monitorizare GPS/GSM, 

achiziționate conform contractului de finanțare. 

Pozele nr. 7 și 8 Echipamente utilizate de echipa formată în cadrul activității 

 
  

R.C.3.2.Bază de date ce cuprinde toate zonele cu urşi problemă (hărţi GIS), fişa individuală a 

animalului capturat (eliberat) care conţine datele biometrice şi particularităţi de recunoaştere a 

exemplarului, pagubele (acolo unde este cazul) şi valoarea estimativă ale acestora. 
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Toți urșii care au fost monitorizați cu sisteme tip colar GPS/GSM au furnizată o bază de date referitoare 

la locația acestora, activitatea, teritoriu utilizat, interacțiunea cu factorul antropic, etc. Toată această bază 

de date a fost prelucrată în activitatea C7, unde s-au generat hărți, iar pe baza acestora, echipa proiectului 

a generat concluzii specifice modului de comportament al ursului, mai ales a celor relocați. 

Situația urșilor monitorizați cu GPS/GSM în cadrul proiectului se regăsește în Anexa C.3.2. Hartă 

locații capturare pentru toții urșii monitorizați prin GPS la FINAL Report. 

 

 

R.C.3.3.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 (conflicte om- urs). 

S-a format un sistem rapid de comunicare și informare asupra conflictelor om-urs care funcționează fără 

întreruperi (tel. 0268 419 936 - la sediul INCDS BRASOV- activ 24/24) în baza unui protocol de 

intervenție a echipei BEAR TEAM. 

La acest număr răspunde un operator de serviciu de la poarta instituției, acesta redirecționează informația 

în cel mai scurt timp posibil, unui membru responsabil din cadrul echipelor de intervenție BEAR TEAM 

(Echipa I sau Echipa II). La poarta instituției ICAS Brașov, unde funcționează numărul de urgență fără 

întrerupere, există o listă ce conține numele și contactele specialiștilor care fac parte din echipa de 

intervenție BEAR TEAM. 

Echipa de intervenție anunță gestionarul fondului cinegetic și/sau administratorul ariei protejate despre 

conflict, în cazul în care nu aceștia au fost cei care au anunțat echipa de intervenție. 

Echipa BEAR TEAM, împreună cu reprezentanții gestionarului fondului cinegetic, administratorului 

ariei protejate și/sau administrației locale (dacă conflictul este pe domeniul public, în zona neproductivă 

cinegetic), stabilesc natura intervenției, în vederea soluționării conflictului.  

După ce se stabilește natura intervenției și se constată că echipa BEAR TEAM trebuie să intervină direct 

asupra speciei urs, aceasta, la solicitarea fermă a gestionarului fondului cinegetic, intervine punctual la 

soluționarea cazului, aplicând protocolul de intervenție directă asupra speciei urs prevăzut în îndrumarul 

tehnic pentru capturare, relocare și monitorizarea exemplarelor de urs-problemă, realizat în această 

activitate. Dacă se constată că trebuie luate alte măsuri indirecte de intervenție pentru soluționarea 

conflictului, atunci echipa BEAR CONFLICT poate să participe la aplicarea acestor măsuri în limita 

timpului și personalului disponibil. În cele mai multe cazuri, în soluționarea conflictelor indirecte dintre 

urs și om, este de datoria gestionarului fondului cinegetic să intervină (prevenire pagube la animale 

domestice, prevenire coborâre urs în zonele antropizate sau înlăturarea ursului din zonele antropizate, 

etc.). 

 

R.C.3.4.Montarea unor sisteme de monitorizare GPS pe 20 de exemplare de urs relocate. 

Echipa formată în cadrul acestei acțiuni a montat sisteme de monitorizare GPS/GSM pe 22 exemplare de 

urs, capturate și relocate/eliberate pe raza proiectului.  
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Poza nr 9 Colare GPS/GSM achiziționate și utilizate în cadrul proiectului 

 
Pentru capturarea urşilor s-au obținut următoarele documente legale:  

- Acordul de capturare al gestionarilor fondurilor cinegetice; 

- 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 Mediului, pentru capturare 

 

Colaj poze nr. 3 Procedura de capturare, montare colar GPS și relocare urs – Poiana Brașov 2017 
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Harta nr. 2 Rezultatul monitorizării GPS a ursului capturat din Postăvaru și relocat 

 
 

R.C.3.5. Îndrumar tehnic pentru capturare, relocare și monitorizarea exemplarelor de urs-

problemă. 

La nivelul proiectului LIFE FOR BEAR, echipele de intervenție acționează pe baza unui Îndrumar tehnic 

pentru capturare, relocare și monitorizarea exemplarelor de urs-problemă, realizat de experții și 

specialiștii din proiect, cu ajutorul unor gestionari de fonduri cinegetice și reprezentanți ai autorităților 

de mediu. 

 Îndrumarul are în componența sa următoarea structură: funcționarea echipei de intervenție 

„BEAR TEAM”; funcționarea sistemului rapid de comunicare; procedura internă de intervenție a echipei 

BEAR TEAM în teren în vederea capturării unor exemplare de urși; membrii echipei BEAR TEAM; 

echipamentele din dotarea echipei BEAR TEAM; popularizarea echipelor BEAR TEAM; Dispoziții 

finale; Anexă: Principalele prevederi ale protocolului de intervenție directă asupra speciei urs; procedură 

de intervenție directă prin imobilizare (tranchilizare) urs brun; imobilizarea prin tranchilizare a 

animalelor capturate; analiza stării de sănătate pentru exemplarele capturate; tratamentul animalului în 

caz de urgenţă; responsabilități în timpul intervenției directe de imobilizare asupra speciei urs. 

Concluzia generală a monitorizărilor realizate în cadrul acestei activități este că relocarea 

exemplarelor de urs care au comportament de hrănire deviant (urși habituați) nu este o soluție viabilă 

pentru individ pe termen lung. Acești indivizi se întorc în locul de unde au fost capturați sau produc 
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aceleași probleme în noile zone de relocare. Șanse de schimbare a comportamentului le au indivizii tineri 

sau adulții care nu au reușit să își schimbe prea mult comportamentul natural (practic, cei care mai au 

frică față de om). Au fost multe cazuri când urșii relocați (unul chiar de două ori) au sfârșit tragic (au fost 

braconați). 

Relocarea urșilor în cadrul aceluiași fond cinegetic nu este o soluție viabilă pe termen lung de rezolvare 

a problemei. Din experiența avută de la începutul proiectului, acești urși relocați pe același fond cinegetic 

se întorc la locul de capturare sau produc aceleași probleme în noile zone unde au fost relocați. Soluția 

ar fi să se identifice soluții la nivel European pentru a se reloca mai multe exemplare de urs în afara țării, 

în zonele unde există habitate favorabile și densități mici a populației de urs brun. 

Rezultatele obținute în urma acestor monitorizări, se reflectă atât în Planul de management al 

populației de urs brun, prin identificarea și determinarea celor mai bune zone pentru relocare la nivel 

național cât și în realizarea zonării managementului speciei urs brun la nivel național, activitate care se 

implementează în perioada 2022-2023 în cadrul proiectului POIM – Implementarea planului național de 

acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România. 

Echipa de intervenție va interveni în continuare doar în cazuri speciale pentru relocarea exemplarelor 

de urs, astfel că din partea echipei proiectului nu se vor mai face alte propuneri pentru aprobarea de 

către Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor a altor relocări la nivel național, decât în situații 

excepționale.  

În baza protocoalelor de colaborare realizate între INCDS Marin Drăcea și primăriile din zona de 

implementare a proiectului, precum și cu RPLP Kronstadt R.A., echipa proiectului oferă, gratuit, 

echipamentele de capturare și transport achiziționate în proiect precum și îndrumări de specialitate. 

 

Anexe transmise cu FINAL Report (2022): 

 Anexa C.3.1.1. Acțiuni relocare urși în perioada 01.10.2024– 30.12.2021 

 Anexa C.3.1.2 Date GPS ursi monitorizati 

 Anexa C.3.2. Hartă locații capturare pentru toții urșii monitorizați prin GPS 

 
Action 

Number/ 

name 

Status 20 

14 

2015 2016 / 2017 2018 2019 2020 2021 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

 

C3 

Amendment 

no. 3 

                         

Actual 
 

 

                        

 

Livrabil 
Cod 

acţiune 

Termen 

limită 

Data 

realizării 

Transmis cu raportul 

Raport de activitate I C3 01.03.2015 31.05.2015 
Anexa nr. C3.1. la 

Inception Report 

Raport de activitate II C3 01.03.2017 31.05.2018 Midterm Report 

Raport final de activitate C3 01.12.2021 01.12.2021 FINAL Report 
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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. 

 

Rezultate realizate 

R.C.4.1. Un îndrumar tehnic de aplicare a soluţiilor de îmbunătăţire a ofertei trofice favorabile 

hrănirii naturale a ursului. 

Principalele măsuri prevăzute în îndrumar: 

a) Multiplicarea muşuroaielor de furnici - Furnicile şi ouăle acestora constituie o sursă foarte 

importantă de hrană şi proteine în dieta ursului. Această sursă de hrană este folosită în principal de 

urşii tineri, ea fiind una dintre cele mai uşoare metode de procurare a proteinei animale. 

În zona sitului s-au observat foarte multe furnicare frecventate de către urşi, cea mai intensă activitate 

observându-se primăvara, când urşii părăsesc bârloagele. În această perioadă furnicarele sunt prădate de 

urşi din toate clasele de vârstă. 

Prin înmulţirea furnicilor şi colonizarea lor pe terenuri din fondul forestier destinate culturii hranei 

pentru faună, enclave, liziera pădurii din apropierea zonelor de conflict, se urmăreşte atragerea și 

menţinerea urşilor în habitatul lor natural, cât mai departe de zonele urbanizate. 

Procedeul folosit pentru înmulţirea furnicilor este acela de segmentare a furnicarelor bine dezvoltate 

şi mutarea unei părţi a acestora în locul propus colonizării. 

Acțiunea necesită în prealabil identificarea cu precizie, în teren, a zonelor care se pretează populării 

cu furnici și a zonelor care oferă posibilitatea recoltării insectelor. 

 

b) Înfiinţarea unor suprafeţe de cultură cinegetică şi promovarea prin lucrări silvice a speciilor 

vegetale preferate de urs. 

Înființarea unor suprafeţe de cultură cinegetică în zonele de conflict, trebuie să țină cont de distanța 

acestora față de zonele de conflict, astfel încât eficacitatea acțiunii să fie maximă. 

Speciile de arbori și arbuști fructiferi alese pentru plantat sunt: mărul pădureţ (Malus silvestris), părul 

pădureţ (Pirus piraster), păducel (Crataegus monogyna), corcodușul (Prunus cerasifera), scorușul 

(Sorbus aucuparia), cătina albă și roșie (Hippophae rhamnoides), prunul (Prunus domestica), murul 

(Rubus fruticosus), zmeurul (Rubus idaeus). Nu se vor utiliza puieți ameliorați prin altoire. 

Plantarea materialului săditor se realizează după formulele stabilite, respectând viteza de creştere şi 

temperamentul fiecărei specii. În funcţie de mărimea suprafeţei şi specificul staţional, cele trei formule 

de plantare stabilite sunt: 

 2MA 2PRU 2PR 2CD 1L 1SR, pentru suprafeţe mai mari de 1ha 

 2. 2MA 3SR 2L 1PRU 2CD și 3. 2PRU 2CD 2DE 2L 2K, pentru suprafeţe mai mici de 0.5 ha 

Intercalat, în formula de plantare, pot fi inseraţi și alţi arbuşti fructiferi cum ar fi zmeurul și murul, unde 

MA= măr, PR= păr, PRU = prun, SR = scoruş, CD = corcoduş , L=  păducel, K = măceş, DE = cătina 

roşie şi albă. S-a stabilit sa se planteze un număr de 1000 puieţi la hectar, necesarul total de material 

săditor fiind de 25000 puieți. Necesarul pe specii este: 3500 măr, 4000 prun, 4000 corcoduș, 5000 scoruș, 
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1500 păr, 2500 păducel, 2500 măceș, 2000 cătină, la care se adaugă 10000 butaşi de zmeur și mur. 

Pentru promovarea prin lucrări silvice a speciilor vegetale preferate de urs s-au identificat și se 

vor identifica parcele de pădure în a căror compoziție se regăsesc specii fructifere (cireș păsăresc, măr 

pădureț, păr pădureț, corcoduș, etc), pe teritoriul ariilor protejate. 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. 

 

R.C.4.2.  Mutarea și multiplicarea a 100 muşuroaie de furnici anual 

În primăvara anului 2015, pe baza cursului de specialitate pentru multiplicarea pe cale artificială 

a furnicilor, la care echipa proiectului a participat în Germania, în cadrul Universității din Freiburg 

(raportat la Inception report), s-a adaptat o metodologie de multiplicare a furnicilor la nivelul zonei de 

implementare a proiectului. (Anexa nr. C.4.1. - Metodologie: Propagarea artificială a mușuroaielor de 

furnici - Inception Report). 

Pentru atingerea obiectivului acțiunii, s-au consultat amenajamentele silvice în care se menționa  

prezența mușuroaielor, s-au preluat date de la gestionarii fondurilor cinegetice, s-au verificat pe teren 

prezența acestora.  Acolo unde au fost identificate muşuroaie s-au luat locaţiile cu GPS, s-au preluat 

probe şi s-au trimis spre analiză Universităţii Transilvania din Braşov, care le identifică. Locaţiile 

observatoarelor şi V–urilor s-au luat în teren după ce în prealabil s-a discutat cu gestionarii fondurilor 

cinegetice și cu administratorii fondului forestier. Toate acestea, împreună cu locaţiile bârloagelor 

identificate în studiile anterioare, au determinat zonele unde este necesară îmbunătăţirea ofertei trofice. 

De asemenea s-au centralizat, din literatură, speciile de furnici identificate în România şi s-a digitizat 

singura hartă existentă la nivelul țării. Din literatura şi din întâlnirea de lucru de la Braşov şi OS Vidra 

cu specialişti de la Universitatea Transilvania şi Universitatea  Freiburg Germania, s-a determinat metoda 

de multiplicarea a muşuroaielor.   

În urma analizei, din  cele  99 de specii de furnici existente  în România (tab. 2), s-au identificat 

ca fiind bune pentru  colonizare şi multiplicare 3 specii: Formica polyctena, Formica pratensis, Formica 

rufa. 

       În perioada 2016-2020, echipa proiectului a participat la mutarea și multiplicarea a 408 

mușuroaie de furnici, dispuse în 86 de locații diferite, din zona de implementare a proiectului. 

      Metoda folosită pentru înmulţirea furnicilor și colonizarea acestora în teritorii noi este aceea de 

divizare a furnicarelor bine dezvoltate şi mutarea unei părţi a acestora în locul propus colonizării.  

      Locurile de colonizare au fost poienile, enclavele şi liziera pădurii. Cuiburile noi s-au aşezat lângă 

cioate vechi, iar în lipsa acestora, dacă a fost necesar (după caz), s-au adus cioate din alte părţi şi s-au 

îngropat. În alegerea locurilor de colonizare s-a ținut cont de necesitatea ca mușuroiul să fie plasat într-

un loc luminos şi uscat, astfel încât pe timp ploios, apa să nu stagneze în jurul cuibului. Pentru evitarea 

umbririi s-a curăţat locul de vegetație, iar solul s-a mobilizat în jurul cioatei (după caz) pe o rază de1 m, 

pe o adâncime de 25 cm.  
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Pozele nr. 10 și 11 Procesul de multiplicare mușuroaie furnici 

   
Pozele nr. 12 și 13 Urși care se hrănesc din mușuroaiele de furnici multiplicate și mutate 

   
 

Distribuția mușuroaielor de furnici multiplicate și mutate în cadrul proiectului se poate vedea pe 

harta Anexa C.4.2. Hartă mușuroaie de furnici realizate în perioada 2016_2020 la FINAL Report 

 

 

R.C.4.3. Plantarea a 13160 puieţi + 6000 butaşi de zmeur și mur, pentru îmbogăţirea ofertei trofice 

Au fost identificate suprafeţele speciale pentru culturi cinegetice, denumite V-uri, în 

amenajamentul silvic, pentru care s-au stabilit scheme de plantare, care să vină cu aport de hrană 

suplimentară care au ca scop îmbunătăţirea ofertei trofice pentru urşii din zonele de conflict. 

Perioada de plantare a fost cuprinsă între anii 2015-2017. S-au plantat în total un număr de 19160 de 

puieți, pe o suprafață de 26,10 ha, distribuită în 15 locații din aria de implementare a proiectului. (Anexa 

C.4.3. Harta culturilor realizate în perioada 2016_2020 la FINAL Report) 

Plantarea materialului săditor se realizează după schemele prezentate, respectând viteza de creştere şi 

temperamentul fiecărei specii. În funcţie de mărimea suprafeţei şi specificul staţional, cele trei formule 

de plantare folosite au fost:  

 pentru suprafeţe mai mari de 1ha, s-a ales formula 1. 2MA 2PRU 2PR 2CD 1L 1SR,   

 pentru suprafeţe mai mici de 0.5 ha, s-au ales formulele: 

2. 2MA 3SR 2L 1PRU 2CD și 3. 2PRU 2CD 2DE 2L 2K,  

S-au plantat 25.000 puieți: 3500 măr, 4000 prun, 4000 corcoduș, 5000 scoruș, 1500 păr, 2500 

păducel, 2500 măceș, 2000 cătină, la care s-au adăugat 10000 butaşi de zmeur și mur. 
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Pozele nr. 14 și 15 Transportul și pregătirea puieților de plantat în anii 2015 și 2016 în Valea Lungă 

 
 

Plantarea puieţilor s-a realizat în gropi cu dimensiunea: 60/80/40 cm.  

 

Figura nr. 2 Schema de plantare  Poza nr. 16 Plantarea puieților – Valea Lungă 

 
 

 

R.C.4.4. Împădurirea a  25 ha teren, cu diverse specii de arbori şi arbuşti fructiferi utilizați de urs 

pentru hrănire 

S-au identificat 65 hectare de teren, în cea mai mare parte enclave, de diferite mărimi și forme 

după cum urmează: 19,5 ha pe raza ocoalelor silvice Sinaia și Azuga, 45,5 ha pe raza Regiei Publice 

Locale Kronstadt și Ocolului Silvic Râșnov. 

Din acestea au fost alese 25 de ha de teren pentru înființarea acestor culturi, ținând cont de distanța 

acestora față de zonele de conflict, astfel încât eficacitatea acțiunii să fie maximă. 

Speciile de arbori și arbuști fructiferi alese pentru plantat sunt: mărul pădureţ (Malus silvestris), 

părul pădureţ (Pirus piraster), păducel (Crataegus monogyna), corcodușul (Prunus cerasifera), scorușul 

(Sorbus aucuparia), cătina (Hippophae rhamnoides), prunul (Prunus domestica), murul (Rubus 

hirsutus), zmeurul (Rubus idaeus).  

 După 5 ani de la plantare se pot vedea deja rezultatele acestei acțiuni, prin identificarea tot mai 

deasă a exemplarelor de urs brun, care se hrănesc de pe urma roadelor acestor specii de arbori, pomi și 

arbuști fructiferi, în special vara spre toamnă. 
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Colaj poze nr. 4 Fructificații ale arbuștilor fructiferi în toamna anului 2020 - Valea Lungă / Râșnov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

Poza nr. 17 Urs femelă cu pui în Valea Lungă      Poza nr. 18 Urs adult în zmeuriș – Timișul de Sus 

 
 

R.C.4.5. Raport de activitate privind îmbunătățirea ofertei trofice.  

S-a realizat un raport de activitate care cuprinde studiu preliminar al zonei, curs de instruire pentru 

echipă, metodologia utilizată, lucrări realizate și rezultate obținute. 

Analizând capacitatea habitatelor sub aspectul ofertei trofice, se constată o scădere a acesteia, pe 

de o parte ca urmare a modificării politicii de conducere a arboretelor dar şi a utilizării necorespunzătoare 

a unor terenuri din afara fondului forestier, terenuri ce pot fi utilizate ca surse naturale importante de 

hrană, fără a modifica substanțial peisajul sau funcțiile atribuite pădurii în zonele propuse pentru 

intervenţie. Aceasta este una din cauzele majore ale întreținerii unor conflicte și a fenomenului de 

habituare. 

Înfiinţarea acestor suprafeţe de cultură este oportună mai ales în zonele unde presiunea antropică 

s-a accentuat iar posibilitatea restabilirii echilibrului este dificilă sau practic ireversibilă. Acţiunea, pe 

lângă valoarea practică poate servi ca model în compararea şi interpretarea efectelor acestui tip de 

aplicație iar in cazul obținerii unor rezultate pozitive, extinderea la scară națională. 
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Multiplicarea mușuroaielor reprezintă o metodă foarte valoroasă de îmbogățire a ofertei trofice, prin 

aportul proteic extraordinar oferit de ouăle și larvele prezente în furnicar. 

 Acțiunea de multiplicare și mutare a mușuroaielor de furnici realizată în premieră în România în 

cadrul proiectului, este experimentală şi ne va duce informaţii comparabile cu datele din alte zone ale 

Europei, cu privire la proporția furnicilor în dieta urşilor, procente relativ discutabile, între 1-8% din 

dieta zilnică a ursului în sezonul de primăvară, după ieșirea din bârlog. 

Se constată că din cele mai multe mușuroaie de furnici multiplicate anual, larvele și ouăle au fost 

consumate de urși și mistreți, familiile de furnici fiind nevoite să se mute sau să se împartă. Unele 

mușuroaie au dispărut complet după distrugere (Valea Doftana, Valea Timișului, etc.). Nu s-a observat 

refacerea acestora. 

S-a constatat în perioada 2017-2020, după ce nu s-au mai acordat derogări pentru vânătoare la urs, o 

creștere a densităților de urși în zonele unde au fost instalate mușuroaiele de furnici, fapt care a pus în 

pericol viabilitatea unor familii de furnici. Ca și soluție am propus să mai aducem alte familii de furnici 

în aceleași zone, unde au fost instalate mușuroaie, astfel încât să aibă șanse mai mari de înmulțire pe cale 

naturală și după distrugerea unor mușuroaie de către urși (prin hrănire naturală).  

În urma acestor lucrări, coroborate cu alte acțiuni din cadrul proiectului, în perioadele de fructificație, 

se constată o creștere a densității urșilor în zonele naturale din Postăvarul, Bucegi și Piatra Mare și o 

reducere a prezenței numărului mare de urși în zonele senzitive din Râșnov, Brașov, Predeal și Săcele și 

în special în zona Văii Cerbului din Bușteni. 

Impactul acestei acțiuni se va resimți pe termen mediu și lung, după ce toate speciile care formează 

oferta trofică ajung la maturitate și pot să ofere mai multă hrană disponibilă pentru urs. Acest impact, va 

fi monitorizat în continuare de echipa proiectului, iar  dacă rezultatele pe termen lung vor fi mulțumitoare, 

se vor promova, astfel încât, metoda să fie implementată și în alte zone din țară. 

Anexe relevante pentru această acțiune au fost transmise cu Inception Report, Progress Report I, 

Mid-term Report, Progress Report III, Progress Report IV 

 

Anexe transmise Final Report (2022) 

 Anexa C.4.1. Situația lucărilor de îmbunătățire a ofertei trofice în perioada 2016_ 2020 

 Anexa C.4.2. Hartă mușuroie de furnici realizate în perioada 2016_2020 

 Anexa C.4.3. Hartă culturilor realizate în perioada 2016_2020 
Action 

Number/ 

name 

Status 20 

14 

2015 2016 / 2017 2018 2019 2020 2021 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

 

C4 

Amendment 

no. 3 

                         

Actual 
 

 

                        

 

Livrabil 
Cod 

acţiune 

Termen 

limită 
Data realizării 

Transmis cu raportul 

Raport de activitate privind 

îmbunătăţirea ofertei trofice 
C4 30.09.2020 30.09.2020 

FINAL Report 
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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 își 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 așa fel încât să 

permită menţinerea efectivelor de urs în habitat, fără apariția conflictelor.  

 

Rezultate obținute: 

R C.5.1. Norme tehnice privind setul de măsuri cu aplicabilitate silvocinegetică pentru zonele 

conflictuale; 

În urma analizelor legislative și tehnice și a întâlnirilor echipei proiectului, au rezultat un set de acțiuni 

concrete în cadrul normelor tehnice: 

 Îmbunătăţirea şi diversificarea ofertei trofice favorabile hrănirii naturale a ursului 

- Multiplicarea muşuroaielor de furnici - Furnicile şi ouăle acestora constituie o sursă foarte 

importantă de hrană şi proteine în dieta ursului. Aceasta sursă de hrană este folosită în principal de urşii 

tineri, ea fiind una dintre cele mai uşoare metode de procurare a proteinei animale. 

         -Înfiinţarea unor suprafeţe de cultură cinegetică şi promovarea prin lucrări silvice a speciilor 

vegetale preferate de urs- Înființarea unor suprafeţe de cultură cinegetică în zonele de conflict, trebuie 

să țină cont de distanța acestora față de zonele de conflict, astfel încât eficacitatea acțiunii să fie maximă. 

Speciile de arbori și arbuști fructiferi alese pentru plantat sunt: mărul pădureţ (Malus silvestris), 

părul pădureţ (Pirus piraster), păducel (Crataegus monogyna), corcodușul (Prunus cerasifera), scorușul 

(Sorbus aucuparia), cătina albă și roșie (Hippophae rhamnoides), prunul (Prunus domestica), murul 

(Rubus fruticosus), zmeurul (Rubus idaeus). Nu se vor utiliza puieți ameliorați prin altoire. 

 Menținerea unor păduri care să ofere condiții de liniște hrană și adăpost pentru specia urs brun și 

pentru alte specii de faună cinegetică 

 Particularizând Principiile și Orientările privind Utilizarea Durabilă a Biodiversității 

stabilite la Addis Abeba, la utilizarea resursei reprezentate de fauna sălbatică (inclusiv cea de interes 

cinegetic), la nivel European Carta privind Vânătoarea și Biodiversitatea (asumată în anul 2007), 

dezvoltată îndeosebi pentru consolidarea eforturilor comune ale grupurilor implicate în managementul 

faunei, propune un număr de 12 principii, destinate îmbunătățirii conservării biodiversității și promovării 

unei utilizări durabile ale faunei sălbatice:   

- Favorizarea guvernanței pe mai multe niveluri, pentru maximizarea beneficiilor pentru conservare și 

societate; 

- Regulamentele trebuie să fie înțelese și respectate; 

- Recolta trebuie să fie sustenabilă din punct de vedere ecologic; 

- Menținerea populațiilor sălbatice din speciile indigene ca rezervoare de gene; 

- Menținerea unui mediu care susține populații sănătoase și robuste de specii de interes cinegetic; 

- Încurajarea practicilor ce oferă stimulente pentru conservare; 

- Recolta este utilizată în mod adecvat și pierderile inutile sunt evitate; 
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- Întărirea implicării actorilor locali și a tragerii la răspundere; 

- Competența și responsabilitatea sunt de dorit în rândul utilizatorilor de resurse;  

- Minimizarea suferinței animalelor; 

- Încurajarea cooperării între părțile implicate în gestionarea speciilor de interes cinegetic, a speciilor 

asociate și a habitatelor lor; 

- Încurajarea acceptării de către public a utilizării durabile și a consumului, ca instrument de 

conservare. 

 Măsuri concrete aplicate în managementul forestier 

 Menținerea sau dezvoltarea unor păduri cu o compoziție diversă, cu specii adaptate la condițiile 

locale, în care sunt promovate și conduse la vârste optime speciile edificatoare pentru habitatele 

forestiere 

 Reglementarea conducerii arboretelor în crâng (raportat la regenerarea unor specii 

alohtone/potențial invazive – ex. salcâmul, și la nevoile factorilor interesați / comunităților locale). 

Neconstituirea în SUP Q a arboretelor cu specii alohtone în situri Natura 2000. 

 Asigurarea regenerării unor arborete cât mai complexe din punct de vedere compozițional, adaptate 

micro-stațional, cu vitalitate ridicată și stabile 

- Tăierile de igienă vor urmări asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a arboretelor, prin 

extragerea arborilor uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi şi doborâţi de vânt şi zăpadă, puternic 

atacaţi de insecte, precum şi a arborilor cursă şi de control folosiţi la protecţia pădurilor, fără ca 

prin aceste lucrări să se restrângă biodiversitatea pădurilor: Tăierile de igienă vor fi limitate la 

maxim, astfel încât să nu se elimine arborii importanți pentru biodiversitate, cei care asigură 

cantitatea de lemn mort în arboret precum și diversitatea specific, genotipică și fenotipică. 

 Asigurarea conectivității structurale și funcționale a ecosistemului forestier prin: 

- Interzicerea fragmentării fondului forestier prin scoaterea nejustificată de suprafețe din fond 

forestier 

- Includerea în fond forestier a tuturor terenurilor care îndeplinesc condițiile legale.  

- Planificarea deschiderii de drumuri forestiere și tehnologice să se facă la nivel de bazin, în baza 

unui proiect tehnic care să obțină avizul de mediu prealabil. 

- Reglementarea situațiilor în care este permisă deschiderea de linii somiere.  

- Conducerea arboretelor din cadrul micro-coridoarelor în regim natural (conservare –SUP M). 

Atribuirea unei categorii funcționale distincte.  

 Limitarea perturbării în fondul forestier prin lucrări de management 

- Se va asigura un minim din suprafața fiecărui bazin (20%) în care nu se vor planifica lucrări în 

deceniu, în funcție de obiectivele specifice de conservare.  

-  Stabilirea unui interval minim între tăierile tratamentelor progresive/succesive.  

-  Se va respecta periodicitatea lucrărilor / intervențiilor prevăzute în amenajament.  

- Se va minimiza / evita intervenția cu lucrări de igienă și tăieri accidentale în perioada dintre 

finalizarea răriturilor și prima tăiere de regenerare. 

- Se va minimiza / evita intervenția cu lucrări de igienă și tăieri accidentale în perioada dintre 

tăierile de regenerare. 
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- Se vor minimiza / evita intervențiilor în arboretele încadrate în SUP M și în zonele din suprafața 

arboretelor din SUP A cu pante mai mari de 35°, cu stâncării, grohotișuri sau situate pe malurile 

râurilor.  

Pe baza Studiului tehnic privind îmbunătățirea potențialului trofic al terenurilor destinate hranei 

faunei de interes cinegetic și pe baza expertizei echipei proiectului, și a rezultatelor acțiunii C4, având la 

bază propunerile de realizare a normelor tehnice cu referire la îmbunătăţirea şi diversificarea ofertei 

trofice favorabile hrănirii naturale a ursului, echipa proiectului a inclus această activitate de îmbunătățirea 

potențialului trofic al terenurilor destinate hranei faunei de interes cinegetic să fie integrată în propunerea 

de proiect  POIM – Implementarea planului național de acțiune pentru conservarea populației de urs 

brun din România (2), sesiunea 2022.  

Măsurile cu aplicabilitate în amenajamentul silvic din siturile Natura 2000 din zona de 

implementare a proiectului, referitoare la dispoziții speciale de conducere a arboretelor favorabile ursului 

în zonele unde se înregistrează conflicte sunt implementate în continuare de către beneficiarii asociați ai 

proiectului, astfel:  

- R.P.L.P. Kronstadt R.A, pentru pădurile avute în administrare de pe raza ROSCI 0195 Piatra 

Mare, ROSCI 0207 Postăvaru, ROSCI0038 Ciucaș și ROSCI Tâmpa; 

- O.S. al Orașului Râșnov R.A. pentru o parte din pădurile avute în administrare de pe raza ROSCI 

0207 Postăvaru și ROSCI0013 Bucegi. 

-  Administrația Parcului Natural Bucegi, în calitate de administrator ROSCI0013 Bucegi. Pentru 

fiecare amenajament silvic care se va revizui de către administratorul fondului forestier și care va veni la 

avizarea administratorului ariei protejate PN Bucegi, se vor impune să se implementeze setul de măsuri 

cu aplicabilitate în amenajamentul silvic care să conducă arboretele favorabile ursului în zonele critice. 

Beneficiarul asociat al proiectului LIFE FOR BEAR, Fundația Carpați, implementează proiectul 

Elaborarea planurilor de management pentru siturile de importanţă comunitară ROSCI 0042 Codru 

Moma, ROSCI 0055 Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina Hărman, ROSCI 0170 Pădurea şi mlaştinile 

eutrofe de la Prejmer, ROSCI 0195 Piatra Mare şi ROSCI 0207 Postăvarul cod MySMIS 2014+ 123553. 

În cadrul acestui proiect, planurile de management vor avea integrate măsuri specifice, care să țină cont 

de Normele tehnice privind setul de măsuri cu aplicabilitate silvocinegetică pentru zonele conflictuale, 

realizate în această acțiune. 

 

Anexe relevante pentru această acțiune au fost transmise cu Progress Report I, Progress Report 

III  
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Livrabil 
Cod 

acţiune 

Termen 

limită 

Data 

realizării 

Transmis cu raportul 

Set de măsuri silvotehnice 

pentru conservarea ursului 

brun - draft 

C5 01.06.2016 01.06.2016 

Anexa nr. C.5.1. la 

Progress Report I 

Set de măsuri silvotehnice 

pentru conservarea ursului 

brun - Final 

C5 01.09.2021 01.09.2021 

FINAL Report 

 

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.  

  

Rezultate realizate: 

R.6.1. Un raport de activitate 

Pentru reducerea conflictelor provocate de specia urs brun în zona de implementare a proiectului 

s-au implementat o serie de măsuri concrete de protecţie a animalelor domestice, culturilor agricole şi 

pomicole. Implementarea și monitorizarea acestor măsuri s-au reflectat în realizarea a două raportate de 

activitate. 

Pentru a reduce conflictele şi a implementa unele măsuri de protecţie, în perioada 2015-2021, 

membrii proiectului au monitorizat situația a 116 stâne la nivelul zonei de implementare a proiectului, 

distribuite pe raza a 12 unități administrative (primării). (Anexa nr. C.6.2. Situația stânelor monitorizate 

la nivelul anului 2019). 

Lista cu situația stânelor la nivelul zonei de implementare a proiectului este actualizată anual. 

Lista 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.  

În urma primei monitorizări a stânelor cu potențial ridicat de producere a conflictelor și în urma 

discuțiilor avute cu factorii interesați (fermieri, proprietari de animale domestice, primării, gestionari de 

fonduri cinegetice) s-a ajuns la concluzia că sistemele de protecție cele mai eficiente, ar fi gardurile 

electrice speciale împotriva animalelor sălbatice. Astfel, echipa proiectului s-a axat pe achiziționarea, 

montarea și monitorizarea acestor sisteme. 

 

R.6.2. Un ghid de bune practici pentru îmbunătăţirea sistemelor de protecţie a stânelor, culturilor, 

livezilor şi fermelor apicole 

A fost realizat un ghid în care sunt prevăzute perioadele legale de pășunat, tipurile de garduri electrice 

utilizate, componentele gardurilor electrice, modul de montare și funcționare. 
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Ghidul a fost printat la activitatea E4 și a fost distribuit atât în teren cu ocazia deplasărilor tehnice a 

echipei proiectului, cât și în cadrul unor întâlniri organizate în cadrul proiectului sau organizate de 

colaboratorii proiectului.  

 

R.6.3. Stâne, livezi, ferme apicole, culturi agricole și alte obiective protejate cu sisteme electrice 

În urma analizelor pagubelor înregistrate în zona proiectului și a potențialelor zone de conflict 

am identificat principalele 20 de locații unde echipa proiectului a instalat sistemele electrice de protecție 

(garduri electrice). Astfel putem constata o reducere considerabilă a pagubelor la stâne, de aproximativ 

50%,  în comparație cu anii precedenți.  

Obiectivele alese să fie protejate și cărora le-am dat în custodie gardurile electrice s-au selectat 

în funcție de pagubele făcute de urs, riscul de-a se realiza pagube, precum și în funcție de disponibilitatea 

ciobanilor, în cazul stânelor de-a accepta aceste sisteme de protecție. 

Până în vara anului 2021, au fost distribuite de echipa proiectului, un număr de 20 garduri 

electrice, din care 10 sisteme au fost achiziționate în cadrul proiectului LIFE FOR BEAR, iar 10 sisteme 

au fost achiziționate din alte fonduri. În cadrul proiectului au fost propuse în buget achiziționarea doar a 

gardurilor electrice pentru protecția stânelor, livezilor, culturilor agricole și fermelor apicole. (Anexa nr. 

C.6.2. Harta gardurilor electrice instalate și distribuția stânelor). 

         În plus față de obiectivele propuse inițial în proiect, au fost identificate potențiale riscuri de conflicte 

și pagube provocate de urs la unele pensiuni sau obiective turistice, astfel că am decis să montăm garduri 

electrice și la aceste obiective, la solicitarea autorităților locale. 

În cadrul proiectului următoarele obiective beneficiază de protejare cu garduri electrice: 

 Stâne protejate cu sisteme electrice: 3 în Ciucaș; 

                                                                      1 în Piatra Mare; 

                                                                      6 în Parcul Natural Bucegi; 

             Zone cu livezi protejate: 1 în Piatra Mare; 

 Ferme protejate cu gard electric: 1 în Parcul Natural Bucegi; 

 Pepinieră silvică protejată cu gard electric: 1 Postăvaru; 

 Tabără de copii protejată: 1 în Parcul Natural Bucegi; 

 Cultura de porumb: 1 Teliu 

 Crescători de albine: 1 Ciucaș / Măneciu 

 Castel Cantacuzino: 1 PN Bucegi 

 Pensiune: 2 Piatra Mare / Predeal/Azuga 

 Pensiune: 1 PN Bucegi/Cota 2000 

Cu beneficiarii acestor sisteme de protecție s-a încheiat un proces verbal de custodie, au primit 

instrucțiuni pentru eventualele erori ale sistemului instalat.  
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Poza nr. 19 Gard electric instalat la stână Piatra Mare 

 
În urma discuțiilor avute cu ciobanii, gardurile electrice funcționează la capacitate maximă, doar 

dacă la stână sunt și câini și ciobani în momentul atacului ursului asupra animalelor din interiorul strungii 

(țarcului). Dacă în urma impactului dintre urs și gard electric se sesizează și intervin câinii și ciobanii 

apărarea este complet asigurată. 

 

Colaj poze nr. 5 Gard electric instalat la o stupină în Măneciu / PH 

   
 

Menționăm că la obiectivele unde au fost instalate garduri electrice pagubele au fost reduse la 0 atunci 

când au fost utilizate corespunzător. 

Impactul acestor sisteme de protecție este mare atunci când sunt utilizate corect, însă costul acestor 

sisteme este destul de ridicat, astfel încât să poată fi achiziționat de toți fermierii sau proprietarii de 

terenuri. În acest sens e nevoie de un sprijin guvernamental la nivel național, care să stimuleze și să ajute 

persoanele din zona de risc de conflicte ca să le achiziționeze. 

În cadrul acestui proiect, implementarea sistemului a fost demonstrativ și a fost implementat la o scară 

foarte redusă (20 de sisteme gard electric).  
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Pe baza acestor rezultate, activitatea s-a extins la nivel național pentru perioada 2022-2023, prin 

achiziționarea a 1040 de sisteme garduri electrice în cadrul proiectului: Implementarea Planului naţional 

de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România, Cod SMIS 136899, care se derulează 

în perioada 08.07.2021 – 31.12.2023, de către beneficiar Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în 

parteneriat cu Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în 

Silvicultură Marin Drăcea și Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. 

 

 

Anexe relevante pentru această acțiune au fost transmise cu Inception Report, Progress Report I, 

Mid-term Report, Progress Report III, Progress Report IV. 

 

Anexe transmise cu Final Report IV (2022): 

 Anexa C.6.1. Situația gardurilor electrice montate în teren anul 2021 

 Anexa C.6.2. Harta gardurilor electrice instalate în perioada 2015-2021 

 Anexa C.6.3. Harta monitorizării pagubelor la stâne în perioada 2020-2021 

 Anexa C.6.4. Situația stânelor monitorizate la nivelul anului 2021 
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Amendment 
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Livrabil 
Cod 

acţiune 

Termen 

limită 

Data 

realizării 

Transmis cu raportul 

Raport 1 de implementare a 

sistemelor de protecţie 
C6 14.10.2016 15.10.2016 

Anexa nr. C.6. la 

Progress Report I 

Raport 2 de implementare a 

sistemelor de protecţie 
C6 31.12.2021 31.12.2021 

 

FINAL Report 
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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 acțiuni este elaborarea unei baze de date în Sistem Informatic Geografic (GIS), 

cu ajutorul căreia se vor analiza informațiile cu desfășurare geospațială a celoraltor acțiuni din proiect, 

cuprinzând baza de date geografică şi alfanumerică cu posibilități de interogare, reprezentare tematică şi 

schimb de date în formate universale acceptate.  

 

Rezultate : 

Rezultatele acestei activităţi sunt în principal hărțile tematice cu parametrii urmăriți 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 habituați 

etc.). 

 Alte produse sunt utilizate atât pentru susținerea 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 eficiența măsurilor de management privind 

prevenirea şi reducerea pagubelor. 

 

Lucrările efectuate 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, INCDS a pus la dispoziție următoarele straturi ce vor fi 

folosite ca suport de bază (background) în cadrul proiectului: 

1.1 Straturi de tip raster: planuri topografice la scara 1:25.000; aerofotograme la scara 1:5.000; 

modelul digital al terenului la rezoluție de 30m. 

1.2 Straturi vectoriale: modelul de acoperire a terenului Corine Landcover 2006;  infrastructura 

de transport: drumuri, căi ferate; arii protejate: SCI, SPA, parcuri naționale și naturale; vârfuri; râuri; 

localități; limite județ; limitele fondurilor cinegetice; cartarea fondului forestier pe tipuri de habitate. 

La nivel de acțiuni au rezultat următoarele elemente: 

Activitatea A2 

 Bază de date a conflictelor și pagubelor generate de urs 

 Modelul de risc al conflictelor directe om-urs 

Activitatea A3 

 Baza de date a bonitării fondurilor cinegetice cu urs 

Activitatea C2 

 Locații ale conflictelor și pagubelor generate de urs comparativ cu locații ale 

urșilor relocați sau eliberați din laț de către echipa de specialiști din cadrul 

proiectului 
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Activitatea C3 

 Au fost adăugate în baza de date informații pentru urșii capturați și relocați în 

ultima perioadă, astfel încât la data întocmirii raportului există date GIS și hărți 

despre 22 urși cu colare GPS 

 Locații urși "problemă" capturați și relocați 

 Hărți teritorii urși monitorizați prin colare GPS/GSM - metoda MCP (cel mai mic 

poligon convex) 

 Hărți teritorii urși monitorizați prin colare GPS/GSM - metoda KDE (kernel 

density estimation) 

 Baza de date a urșilor cu colare  

Activitatea C4 

 C4 - Suprafețe în care s-au plantat puieți 

 C4 - Mușuroaie identificate și multiplicate 

Activitatea C6 

 C6 - Pagube înregistrate la stânele monitorizate  

 C6 - Garduri electrice montate la stâne și livezi 

Activitatea C8 

 Trasee de patrulare 

 Prezența urșilor la resturile menajere 

   Activități D 

 Hărți pentru monitorizarea stării de conservare. 

Activitatea E3 

 Locațiile panourilor informative montate 

Activitatea E4 

 Locațiile panourilor informative de situri montate 

    Activități F  

 Hărți pentru celelalte rapoarte din cadrul proiectului. 

 

Pentru implementarea acțiunilor proiectului s-au realizat mai multe hărți de teren 

 Au fost tipărite hărţi de teren atât în format A4, A3 cât și în format mare, la plotter, pentru a servi 

activităților specifice realizate în teren în cadrul proiectului. 

Hărțile finale vor fi parte integrată a Planului de management pentru populația de urs brun în România. 

Baza de date GIS va fi folosită în continuare de către beneficiarii proiectului în implementarea Planului 

național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România. 

 

Anexe relevante pentru această acțiune au fost transmise cu Inception Report și Mid-term Report, 

Progress Report III, Progress Report IV. 

 

Anexe transmise cu Final Report  (2022): 

 CD cu Baza de date GIS în format ESRI file geodatabase, în proiecţie Stereografică 1970 

(Datum Dealul Piscului 1970) – versiune la 28.02.2022 
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Number/ 
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Status 20 

14 

2015 2016 / 2017 2018 2019 2020 2021 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

 

C7 

Amendment 

no. 3 

                         

Actual 
 

 

                        

 

Livrabil 
Cod 

acţiune 

Termen 

limită 

Data 

realizării 

Transmis cu raportul 

Raport de activitate parţial C7 01.09.2016 15.11.2016 
Anexa nr. C.7. la  

Progress Report I 

Raport de activitate final şi baza 

de date GIS încărcată cu 

informaţii 

C7 01.12.2021 28.02.2022 

FINAL Report 

 

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.  

 

Rezultate:  

R.8.1. Înființarea unei echipe de patrulare formată din două persoane 

Echipă de patrulare formată din doi membri (ingineri teren), de la Fundația Carpați și uneori au fost 

și membrii de la instituții diferite implicate în proiect (I.N.C.D.S-BV, O.S. Râșnov, RPLP Kronstadt, 

P.N. Bucegi), care au verificat periodic zonele de colectare a deșeurilor menajere, utilizând autoturisme 

de teren achiziționate în cadrul proiectului, cât și autoturisme de teren ale beneficiarilor.  

 Echipa de patrulare a funcționat pe un grafic de patrulare (Anexa nr. C.8.2. Harta -Traseele de 

patrulare a echipei Life for bear la Progress Report II), din zona de implementare proiect.  

 

R.8.2. Identificarea zonelor unde sunt depozitate resturi menajere și a platformelor pentru 

colectarea deșeurilor din zonele urbanizare și a zonelor turistice. 

Membrii echipei de patrulare au efectuat deplasări în teren pentru a identifica zonele în care sunt 

depozitate resturi menajere și a platformelor pentru colectarea deșeurilor din zonele urbanizate, din 

apropierea pădurii și a zonelor turistice (zone de campare, cabane, pensiuni, hoteluri, etc). Această 

activitate s-a desfășurat pe toată perioada de implementare a acțiunii C8, când urșii au fost activi 

(exceptând lunile de iarnă cu zăpadă abundentă) pe un grafic bine stabilit sau în zone unde frecvența 

urșilor este ridicată. (Anexele C.8.2 și C.8.3. la Progress report I). Aceste zone de conflict om-urs s-au 

verificat periodic, frecvența fiind diferită în funcție de resturile alimentare găsite la platformele de 

colectare sau de numărul de turiști din zonele de campare. 
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Pozele nr. 20 și 21 Urși identificați de echipa de patrulare pe Valea Cerbului  - Bușteni / 2017 

 
 

R.8.3. Organizarea unei întâlniri cu autoritățile locale și firmele de salubritate în vederea realizării 

unui grup de lucru activ cu privire la managementul deșeurilor menajere. 

În cadrul acțiunii au fost organizate 2 întâlniri cu factorii interesați: 

 Prima întâlnire din de 18.12.2015 a fost organizată o întâlnire de lucru la Predeal, Pensiunea 

Speranța, jud. Brașov. Întâlnirea de lucru a avut dublu scop: realizarea unui grup operativ de lucru 

pentru limitarea fenomenului de habituare a urşilor şi de reducere a conflictelor directe om-urs, prin 

modificarea managementului resturilor menajer  în cadrul  proiectului LIFE13 NAT/RO/001154 și 

conștientizarea comunităților locale despre riscul apariției conflictelor om-urs. 

La această întâlnire au participat 37 de persoane, reprezentanți ai primăriilor, poliției locale, firmelor 

de salubrizare: Predeal, Brașov, Săcele, Râșnov, Bușteni, Azuga, Sinaia, Moroeni, Măneciu și Vălenii de 

Munte, reprezentanți ai APM Prahova și Dâmbovița și gestionarii fondurilor cinegetice de pe raza de 

implementare a proiectului.  

Majoritatea participanților (primării și gestionarii fondurilor cinegetice) au fost de acord cu semnarea 

unui acord de colaborare în vederea realizării unui management al resturilor menajere eficient, atunci 

când vor fi gata sistemele bear proof. 

Poza nr. 22  Întâlnire de lucru - Predeal 2015 
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Principalele aspecte dezbătute de participanți, pentru zonele frecventate de urs au fost despre:  

- Platformele pentru deșeuri menajere, fără îngrădiri minime la accesul urșilor, 

- Containere, tomberoane cu capace pentru închidere distruse parțial sau total de urs, 

- Alegerea unor containere cu sisteme de securitate foarte bune din punct de vedere al accesului 

urșilor, 

- Containere speciale care să se preteze sistemului actual de ridicare al autovehiculelor de la firmele 

de salubrizare.   

- Focalizarea pe cele 5 situri plus P.N. Bucegi a echipei de teren pentru patrulare în sezonul estival 

pe zonele turistice și de campare în aria proiectului.   

 A doua întâlnire organizată în data de 04.11.2019, la sediul INCDS Braşov a avut ca scop 

aplicarea unor măsuri pentru prevenirea/reducerea conflictelor directe om-urs în zonele 

intravilane, unde urşii frecventează platformele de colectare a resturilor menajere. 

În urma discuțiilor purtate cu factorii de decizie locali și cu companiile de salubritate, s-a stabilit că ar fi 

necesar să se realizeze unele sisteme anti-urs pentru colectarea resturilor menajere, care să 

înglobeze/încorporeze europubelele utilizate momentan (conform legislației naționale în domeniu) de 

către companiile de salubritate de pe raza U.A.T.-urilor din zona de implementare a proiectului. 

În cadrul întâlnirii de lucru a fost exprimat un necesar de 100 de sisteme, calculând un sistem 

pentru a încorpora 2 eurocontainere de 1100L. Fiind exprimat un necesar atât de mare, s-a propus să se 

facă mai multe sisteme bear-proof tip I și mai puține tip II.  Considerând oportună o modificare a 

structurii numărului pe categorii de sisteme bear-proof, propusă inițial în proiect, a fost solicitată și 

aprobată o modificare a propunerii inițiale, după necesarul actual, exprimat de grupul de lucru. 

S-a pus în discuție necesitatea de educare a populației locale în privința întrebuințării corecte a 

sistemelor de colectare a deșeurilor, oferindu-se exemple în care un sistem bun, folosit necorespunzător, 

nu poate da rezultate bune. S-a propus demararea unor acțiuni de informare odată cu instalarea sistemelor. 

S-a punctat faptul că dacă într-o anumită zonă se acoperă doar o parte din necesar și restul 

platformelor atrag în continuare urși, problema zonei nu va fi rezolvată pe deplin, deoarece dacă urșii nu 

vor reuși să procure mâncare de la o platformă vor merge la alta și vor învăța că acolo o pot obține. 

La această întâlnire a fost prezentat modelul de protocol de parteneriat care are ca și scop 

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.  

Factorii interesați pentru realizarea acestui protocol au fost: Primăriile (Brașov, Râșnov, Predeal, 

Azuga, Bușteni, Măneciu și Izvoarele) și gestionarul fondului cinegetic (RPLP Kronstadt R.A.). Practic 

au fost interesate autoritățile care au cele mai mari probleme cu prezența urșilor la resturile menajere, de 

pe raza lor administrativă. 
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Poza nr. 23 Întâlnire de lucru Brașov – 2019 

 
 

R.8.4. 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. 

Nu a putut fi realizată achiziția containerelor anti urs (bear-proof),  în anii anteriori, datorită lipsei 

unor producători naționali și datorită incompatibilității sistemelor inițiale propuse, cu autoutilitarele care 

colectează resturile menajere. Achiziția și instalarea unor pubele bear-proof  diferite de europubelele 

utilizate momentan în zona de implementare a proiectului, ar fi însemnat și achiziționarea unor 

autospeciale care ar putea manipula/colecta aceste pubele, fapt care era imposibil din punct de vedere 

practic/administrativ și financiar. În aceste condiții am găsit soluția să proiectăm și instalăm unele sisteme 

anti-urs, care înglobează europubele folosite momentan, astfel încât ursul să nu aibă acces. 

Pe baza experienței acumulate în urma deplasării la schimbul de experiență/workshopurile și 

deplasările în teren organizate de către LIFE DINALP BEAR, LIFE Lynx și 3 Lynx Interreg, în Slovenia 

(activitatea F2) în perioada 14.04.2019-20.04.2019, am realizat caietul de sarcini și proiectul tehnic 

pentru execuția sistemelor anti urs (bear-proof). 

În perioada noiembrie 2019 - aprilie 2020 am încercat să găsim oferte pentru realizarea sistemelor 

anti-urs, ținând cont de propunerea inițială din proiect, însă nu am putut identifica producători care să 

producă aceste sisteme astfel încât să ne încadrăm în bugetul inițial referitor la prețul pe bucată, astfel că 

după studiul de piață am ajuns la concluzia (bazată pe oferte) că putem să achiziționăm 75 de sisteme 

anti-urs și 10 pubele anti-urs. 

În luna august 2020 am reușit să finalizăm procedura de achiziție a serviciului pentru confecționarea 

și montarea sistemelor anti urs în teren și să semnăm contractul cu compania câștigătoare a licitației, care 

ne-a oferit termen maxim de execuție și montare în teren luna decembrie 2020. Din cauza situației 

pandemice Covid 19, producătorul a fost nevoit ca pentru ultimele sisteme să prelungească termenul de 

execuție până în martie 2021. 
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Primele sisteme bear-proof de tip I au fost montate în luna septembrie 2020 în localitatea Azuga, în 

zonele cele mai frecventate de urși la platformele de colectare a resturilor menajere.  

Poza nr. 24 Instalare sisteme bear-proof de tip I Azuga – septembrie 2020 

 
În perioada septembrie 2020 - martie 2021 au fost instalate toate sistemele bear-proof achiziționate 

conform contractului în următoarele localități: Râșnov, Predeal, Azuga, Bușteni, Moroeni și Măneciu. 

Toate sistemele au fost date în custodia primăriilor, unde au fost instalate. 

Poza nr. 25 Sisteme bear-proof de tip I Bușteni – instalate în decembrie 2020 

 
 

Anexa C.8.1. Harta cu distribuția sistemelor bear-proof în zona de implementare a proiectului la FINAL 

Report 

Ca și până acum, echipa de patrulare va verifica periodic zonele urbanizate din apropierea pădurii 

și a zonelor turistice (zone de campare, cabane, pensiuni, hoteluri, etc.) cu containere și platforme pentru 

resturi menajere, care sunt în imediata apropiere a pădurilor în care sunt posibile conflicte om – urs, însă 

s-a pus accent mai mare pe zonele unde au fost instalate sistemele bear-proof, pentru a se putea determina 

eficiența și impactul acestor sisteme. 
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Colaj poze nr. 6 Pubelă tip II  modificată/întărită pentru rezistență la urs 

 
 

Monitorizarea eficienței sistemelor s-a realizat atât vizual și cu camere cu senzori de mișcare, de către 

echipa de patrulare a proiectului, cât și de către beneficiarii direcți ai sistemelor (primăriile și gestionarii 

fondurilor cinegetice de pe raza de instalare a acestora). 

Poza nr. 26. 3 Sisteme legate bear-proof tip I monitorizat în Bușteni 

 
 

Mentenanța sistemelor pentru 5 ani de utilizare, va fi asigurată de către Beneficiarul coordonator 

INCDS Marin Drăcea, prin personalul tehnic angajat și Beneficiarul asociat Fundația Carpați, care pune 

la dispoziție uneltele, echipamentele și aparatura specifică care se va utiliza la eventualele defecte sau 

stricăciuni apărute pe perioada exploatării, cu sprijinul autorităților locale, unde au fost instalate 

sistemele. Fondurile utilizate pentru mentenanță vor fi fonduri proprii ale beneficiarilor coordonator și 

asociat al proiectului. 
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Poza nr. 27. Sistem bear-proof tip I care a rezistat încercării ursului să deschidă ușa / Predeal 

 
Concluzia generală după un an de monitorizare a funcționalității sistemelor este că acestea împiedică 

accesul urșilor la resturile menajere din interiorul sistemelor, atunci când acestea sunt utilizate corect de 

către localnici și/sau turiști. Acolo unde sistemele au fost închise corect și nu s-au depozitat resturi 

menajere și peste sisteme (pe capac) sau lângă sisteme, urșii nu au putut avea acces. Însă au fost și cazuri 

(mai ales la începutul perioadei după instalare) când ușile, sau mai ales capacul nu au fost închise, urșii 

s-au obișnuit să intre în sistem și chiar să provoace mici stricăciuni, care ulterior au fost remediate. 

 

R.8.5.  Reducerea cu 25 % a fenomenului de habituare a urșilor. 

În cadrul proiectului, echipa de patrulare a început monitorizarea fenomenului de habituare a 

urșilor în primăvara anului 2015 și a continuat până la sfârșitul anului 2021. 

Din cauza managementului neadaptat al resturilor menajere implementat în zonele urbanizate din 

apropierea pădurii și a zonelor de campare și cu activități turistice în afara localităților, în perioada 

monitorizării, au fost identificate exemplare de urs care frecventează diferite locații din zona de 

implementare a proiectului. Numărul și locațiile au fost diferite de la an la an în funcție de fructificația 

naturală din pădure și în funcție de activitățile concrete din cadrul proiectului (relocare, alungare urși, 

îmbunătățirea ofertei trofice, amplasarea sistemelor bear-proof și a acțiunilor de informare și 

conștientizare).  

În anul 2015, echipa proiectului a identificat un total de 45 indivizi din specia urs brun, care 

vizitau platformele de colectare a resturilor menajere. Acești indivizi au avut în aria de implementare a 

proiectului 15 zone cu prezență zilnică și 25 de zone cu prezență temporară. 

În anul 2021, la sfârșitul proiectului, echipa proiectului a identificat un total de 30 indivizi din 

specia urs brun, care vizitau platformele de colectare a resturilor menajere. Acești indivizi au avut 10 

zone cu prezență zilnică și 17 de zone cu prezență temporară, în aria de implementare a proiectului. 

Principalele zone afectate de fenomenul de habituare ale urșilor sunt cuprinse pe raza unităților 

teritorial administrative ale: Municipiului Brașov, Municipiului Săcele, Oraș Râșnov, Oraș Predeal, Oraș 

Azuga, Oraș Bușteni, Oraș Sinaia, Comuna Măneciu-Ungureni și Comuna Moroeni. (Anexa  nr. C.8.3. 

Evoluția fenomenului de habituare a urșilor în perioada 2015_2021) 
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Fenomenul urșilor habituați a scăzut cu 30% din punct de vedere al numărului de urși și cu 

50% din punct de vedere al zonelor cu frecvență permanentă, de la începutul și până la sfârșitul 

proiectului. 

Îmbunătățirea managementului deșeurilor menajere în zonele de conflict om-urs, pe lângă 

activitățile concrete din proiect, s-au semnat protocoale de colaborare cu principalele primării unde există 

fenomenul urșilor habituați, având la bază acțiuni care să diminueze fenomenul urșilor habituați (Anexa 

nr. C.8.4. Protocoale colaborare cu autoritățile locale).  

Pe lângă sistemele bear-proof instalate din cadrul proiectului, autoritățile locale, în urma 

diferitelor întâlniri de lucru avute cu echipa proiectului, au început să ia măsuri suplimentare pentru a 

împiedica accesul urșilor la resturile menajere (Ex.: Au scos pubelele din zonele unde se campa ilegal pe 

Valea cerbului – Bușteni; au împrejmuit cu “magazii” confecționate din schelet metalic rezistente la urs 

în Municipiul Brașov; au instalat sisteme de colectare resturi menajere selectiv în Oraș Sinaia, Municipiul 

Brașov și parțial în Bușteni, etc) 

Prevederile acordului de colaborare asigură sustenabilitatea acțiunii pe termen scurt și mediu, 

astfel încât să se diminueze numărul de urși care vin să se hrănească din resturile menajere și să 

îmbunătățească managementul deșeurilor menajere în zonele de conflict om-urs. 

 

Anexe relevante pentru această acțiune au fost transmise cu Inception Report, Progress Report I, 

Mid-term Report, Progress Report III, Progress Report IV. 

 

Anexe transmise cu FINAL Report (2022): 

 Anexa nr.  C8.1. Harta cu distribuția sistemelor bear-proof în zona de implementare a 

proiectului 

 Anexa nr.  C8.2. Hartă cu zonele de frecventare ale urșilor în perioada 2020-2021 

 Anexa nr. C.8.3. Evoluția fenomenului de habituare a urșilor în perioada 2015_2021 

 Anexa nr. C.8.4. Protocoale colaborare cu autoritățile locale 

 

Action 

Number/ 

name 

Status 20 

14 

2015 2016 / 2017 2018 2019 2020 2021 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

 

C8 

Amendment 

no. 3 

                         

Actual 
 

 

                        

 

Livrabil 
Cod 

acţiune 

Termen 

limită 

Data 

realizării 

Transmis cu 

raportul 

Raport de activitate parţial C8 01.06.2016 01.06.2016 
Anexa nr. C.8. la 

Progress Report I 

Raport de îmbunătăţire a 

managementului deşeurilor 
C8 15.12.2021 15.12.2021 

FINAL Report 
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5.1.12. ACȚIUNEA D.1. MONITORIZAREA IMPACTULUI ACŢIUNILOR PROIECTULUI 

ASUPRA STĂRII DE CONSERVARE A POPULAŢIEI DE URS 

 

Obiective:  

 Cele opt acțiuni 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. 

 

Rezultate 

R.D.1.1  Rapoarte anuale de evaluare a impactului stării de conservare a ursului brun în zona 

proiectului 

Pe parcursul proiectului au fost realizate 4 rapoarte de monitorizare a impactului acțiunilor proiectului 

asupra stării de conservare a populației de urs brun în zona de implementare a proiectului.  

S-au monitorizat parametrii pentru determinarea stării conservare a populației de urs brun la nivelul: 

o ROSCI 0207 Postăvaru  

o ROSCI 0195 Piatra Mare 

o ROSCI 0038 Ciucaș 

o ROSCI 0013 Bucegi 

o ROSCI 120 Muntele Tâmpa 

 

R.D.1.2..  Raport final care va prezenta impactul pe toată durata proiectului 

Starea de conservare a populației de urs brun în cele 5 situri Natura 2000 determinată prin impactul 

acțiunilor proiectului este prezentată în raportul final, pe baza rezultatelor finale de la acțiunile concrete 

ale proiectului. 

 

R.D.1.3. Baza de date GIS care va fi suportul pentru actualizarea anuală a bazei evaluării stării de 

conservare. 

S-a completat baza de date GIS cu rezultatele parametrilor monitorizați. Baza de date constă din elementele 

monitorizate conform metodologiei de monitorizare a stării de conservare. 

 

Concluzia generală rezultată în urma monitorizării stări de conservare a populației de urs brun în cele 5 situri 

Natura 2000 o reprezintă menținerea stării de conservare favorabile pentru specia urs brun, astfel putându-

se observa rezultatele directe asupra speciei urs brun în urma realizării acțiunilor concrete din cadrul proiectului 

(intervenții de salvare și relocare urși, îmbunătățirea ofertei trofice, garduri electrice, managementul resturilor 

menajere, etc.). 
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Harta nr. 3 Starea de conservare a speciei urs brun în siturile Natura 2000 din zona proiectului 

 
 

 

Anexe relevante pentru această acțiune au fost transmise cu Progress Report I, Progress Report 

III, Progress Report IV. 

Anexe transmise cu  FINAL Report (2022): 

 Anexa nr. D.1.1. Hărți cu starea de conservarea a siturilor Natura 2000 

 

Action 

Number/ 

name 

Status 20 

14 

2015 2016 / 2017 2018 2019 2020 2021 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

 

D1 

Amendment 

no. 3 

                         

Actual 
 

 

                        

 

Livrabil 
Cod 

acţiune 

Termen 

limită 
Data realizării 

Transmis cu 

raportul 

Raport de monitorizare I D1 30.10.2016 30.10.2016 
Anexa D.1. la 

Progress Report I 

Raport de monitorizare II D1 30.12.2017 30.12.2017 Midterm Report  

Raport de monitorizare III D1 30.10.2018 30.10.2018 Progress Report III 

Raport final de monitorizare D1 31.12.2021 31.12.2021 FINAL Report 
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5.1.13. ACŢIUNEA D.2. MONITORIZAREA IMPACTULUI SOCIO-ECONOMIC AL 

ACŢIUNILOR PROIECTULUI 

 

Obiective:  

Acţiunile propuse în proiect au ca obiectiv principal menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare a 

populaţiei de urs brun din zona proiectului, însă acestea vor avea, în plus, un impact socio-economic 

pozitiv, deosebit de pregnant, în zona proiectului.  

 

Rezultate obținute  

4 Rapoarte anuale şi un Raport final de monitorizare a impactului socio-economic al activităților 

proiectului 

După primul raport s-au constatat limitări ale metodologiei prin care se realiza monitorizarea la 

această activitate, s-au găsit soluții de îmbunătăţire a metodologiei de colectare a datelor şi, implicit, a 

rezultatelor:  

 S-au stabilit zonele concrete care să fie monitorizate constant. 

 S-au îmbunătățit parametrii indicatorilor de evaluare a atitudinii factorilor interesați în zona de 

implementare a proiectului. S-au revizuit indicatorii în anul 2016. 

 S-au stabilit acţiunile de referinţă ale proiectului care au fost urmărite pentru cuantificarea 

indicatorilor.  

 S-a realizat o fişă de monitorizare pentru colectarea de date referitoare la indicatorii stabiliţi (Anexa 

D.2.a la Raport de monitorizare II, trimise cu Raportul de Progres I). Acești indicatori au fost urmăriți 

începând cu 2017. Fişa de monitorizare a impactului urmăreşte acţiunile concrete realizate în cadrul 

activităţilor de tip C, dar şi unele din cadrul activităţilor de tip E, determinând influenţa pe care o au 

asupra beneficiarilor acţiunii şi a atitudinii şi implicării acestora. Metoda folosită pentru completarea 

acestei fişe este studiul de caz asupra unor acţiuni din proiect şi urmărilor lor resimţite în rândul 

grupurilor de interese. Se urmăreşte obţinerea de informaţii calitative pentru determinarea atitudinii 

şi gradului de implicarea factorilor de interes, răspunzând la 4 întrebări care privesc acțiunile luate în 

studiul de caz: 1.Cine beneficiază? 2. Cum influenţează acţiunea beneficiarul? 3. Ce atitudine a 

exprimat beneficiarul faţă de acţiunea realizată? 4. Ce implicare a demonstrat beneficiarul? 

După revizuirea indicatorilor și parametrilor, s-a continuat colectarea de date conform fișelor create 

pentru a cuantifica, pe ani, aceeași indicatori. Pentru a aduce un plus calitativ, indicatorilor numerici, s-

au urmărit și colectat informații care să răspundă la cele 4 întrebări create pentru studiile de caz. Astfel 

că, în diversele interacțiuni cu beneficiarii acțiunilor monitorizate, s-au cules informații despre cum au 

fost influențați de realizarea acțiunii, ce atitudine exprimă și cum s-au implicat. 

Pentru Raportul final, s-au centralizat indicatorii numerici pentru zonele stabilite, cu aportul 

important adus de instalarea sistemelor bear-proof. În plus, s-au conturat informații calitative, pe baza 

studiilor de caz realizate așa cum s-a menționat anterior. Din toate informațiile acumulate de-a lungul 

proiectului, concentrate într-un focus-grup cu echipa proiectului, s-au identificat cele utile despre 

impactul socio-economic. 
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Concluzionând, în aria de implementare a proiectului, s-a observat o dezvoltare socio-economică în 

creștere în acești ani, preponderent în domeniile construcții și turism, ambele domenii având influențe 

antropice crescute pentru specia urs. Deși gradul de acceptanță părea să scadă între anii 2016-2018 în 

comunitățile a căror existență interacționa cu activitatea speciei urs, odată cu implementarea unor acțiuni 

care demonstrează mobilizarea pentru soluționarea unor situații conflictuale, studiile de caz arată că 

acceptanța poate lua o curbă pozitivă. 

Action 

Number/ 

name 

Status 20 

14 

2015 2016 / 2017 2018 2019 2020 2021 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

 

D2 

Amendment 

no. 3 

                         

Actual 
 

 

                        

 

Livrabil 
Cod 

acţiune 

Termen 

limită 
Data realizării 

Transmis cu 

raportul 

Raport de monitorizare I D2 01.10.2015 01.10.2015 
Anexa D.2.1 la 

Progress Report I 

Raport de monitorizare II D2 01.10.2016 15.11.2016 
Anexa D.2.2 la 

Progress Report I 

Raport de monitorizare III D2 01.10.2017 15.11.2017 Midterm Report 

Raport de monitorizare IV  D2  Nu era 

propus inițial  

28.02.2019  Progress Report 

III  

Raport final de monitorizare D2 31.12.2021 31.12.2021 FINAL Report 

 

5.1.14. ACŢIUNEA D.3. 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. 

 

Rezultate 

R.D.3.1. Raport de evaluare a stării inițiale de conservare a ursului brun în zona proiectului 

Rezultatul final al acestei acțiuni constă în elaborarea unui  raport de evaluare a stării inițiale de 

conservare a ursului brun în zona proiectului, prin stabilirea indicatorilor de pornire pentru acțiunile de 

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



FINAL Report - LIFE FOR BEAR                                 LIFE 13 NAT/RO/001154                                                                                             

Page 77 of 154 

 Inițial a fost stabilită zona de aplicare a metodologiei de cuantificare a indicatorilor enumerați 

mai sus, aceasta fiind zona de implementare a proiectului, respectiv suprafața limitată la nord de orașul 

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 Ciucaș, 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 nr. D.3.1. Inception Report ). 

 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. 

 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. 

Acțiunea, practic, a fost finalizată la începutul proiectului, a continuat cu monitorizarea din cadrul 

acțiunii D1, iar pe viitor se va continua cu monitorizarea indicatorilor în vederea stabilirii influenței 

acțiunilor asupra stării de conservare a ursului, pe termen scut și mediu. 

 

Action 

Number/ 

name 

Status 20 

14 

2015 2016 / 2017 2018 2019 2020 2021 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

 

D3 

Amendment 

no. 3 

                         

Actual 
 

 

                        

 

Livrabil 
Cod 

acţiune 

Termen 

limită 

Data 

realizării 

Transmis cu 

raportul 

Raport de evaluare a stării inițiale de 

conservare a ursului brun în zona 

proiectului, prin stabilirea indicatorilor de 

pornire pentru acțiunile de tip C 

D3 31.01.2015 10.04.2015 

Anexa D.3.1. la 

Inception 

Report 
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5.1.15. ACŢIUNEA E.1. PROMOVAREA PROIECTULUI, A OBIECTIVELOR ŞI 

REZULTATELOR 

 

Obiective 

 Diseminarea informaţiilor obţinute în cadrul proiectului; 

 Creşterea gradului de informare cu privire la urs şi conflictele generate de acesta; 

 Asigurarea unui feed-back necesar pentru derularea în bune condiţii a proiectului şi atingerea 

obiectivelor propuse.  

Rezultate obținute: 

R.E.1.1. Organizarea a 4 evenimente de informare şi a unei conferinţe finale; 

Evenimentele au țintit 4 grupuri: 

- Grupul țintă I – format din specialiști care își desfășoară activitatea în domeniile: cinegetic, silvic, 

biologie, ecologie, etc. – 4 întâlniri 

 

Poza nr. 28. Întâlnire de lucru pentru Planul de Acțiune, Brașov, martie 2018 

 

 

- Grupul țintă II - format din personal al instituțiilor a căror activitate interferează cu specia urs 

(gestionari fonduri cinegetice, ocoale silvice, agenții de protecția mediului, primării, poliția 

comunitară, firme de salubrizare, etc.). – 2 întâlniri 
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Între echipa proiectului și acești stakeholderi valoroși a fost păstrat un dialog permanent, în care au 

fost informați și conștientizați asupra aspectelor proiectului, precum și o colaborare în acțiunile de teren. 

 

Poza nr. 29. Întâlnire realizată la Predeal, județul Brașov, 18.12.2015 

 

 

- Grupul țintă III – format din persoane care au frecvent conflicte cu ursul, respectiv: fermieri, 

apicultori și agricultori – 1 întâlnire 

Dintre categoriile de persoane cu care s-a comunicat și colaborat în aria de implementare a 

proiectului, amintim: paznici de vânătoare, ciobani, zootehniști, ingineri și tehnicieni silvici, 

apicultori, agricultori, agenți economici din turism, localnici din zone de conflict. 

 

Poza nr. 30. Întâlnire Moroeni, ianuarie 2016 
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- Grupul țintă IV - format din persoane care nu au cunoștințe despre urs, dar care au intrat în contact 

cu acesta și au avut conflicte de diverse tipuri – 1 întâlnire 

Poza nr. 31. Participare la evenimentul organizat de ”Cocoșul de Munte” 

 

 

Comunicarea cu grupurile care au interacțiune directă cu specia urs, s-a efectuat permanent, cu 

efecte mai utile, în grup restrâns sau individual în cadrul acțiunilor de teren. 
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Conferință finală 

Din cauza contextului pandemic care limitează evenimentele de grup, conferința de închidere a 

proiectului s-a desfășurat în 21.01.2022, în format mixt: online pe platforma ZOOM și prezență fizică în 

Brașov, în biblioteca Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”. În 

sală au fost prezente 11 persoane, reprezentanți ai beneficiarului coordonator și beneficiarii asociați, iar 

în mediul online au fost peste 50 de participanți. 

Pozele nr. 32,33.  Organizare sală pentru conferința mixtă 
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Conferință de presă 

Adițional conferinței cu parteneri, colaboratori și alte părți interesate, s-a realizat, la solicitarea și 

cu prezența Ministrului Mediului, o conferință de presă, în Brașov, la Aula Universității Transilvania, în 

data de 27.01.2022. La acest eveniment au participat peste 26 de persoane: Ministrul Mediului, 

managerul proiectului LIFE FOR BEAR, reprezentanți mass-media, reprezentanți de la beneficiarul 

coordonator și beneficiari asociați. 

Poza nr. 34. Prezentarea rezultatelor proiectului 

 

Poza nr. 35. Întrebări și răspunsuri la finalul prezentării 
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R.E.1.2. Diverse sesiuni de informare cu privire la urs şi problematica asociată acestuia; 

Pe lângă evenimentele de informare organizate special pentru fiecare grup, promovarea proiectului 

cu acţiunile şi rezultatele acestuia s-a efectuat la fiecare eveniment sau acţiune de teren la care s-au 

întâlnit membrii din echipa proiectului cu stakeholderi care fac parte din grupurile ţintă vizate de 

activităţile LIFE FOR BEAR. 

Pe parcursul implementării proiectului, membrii din echipa acestuia au participat la o multitudine de 

evenimente și acțiuni. În cadrul interacțiunilor s-a format o rețea de colaborare care a asigurat informarea 

și feed-backul necesar pentru derularea în bune condiţii a proiectului şi atingerea obiectivelor propuse. 

Cele mai importante participări la alte evenimente (conferințe, congrese, seminarii, workshop-uri, 

întâlniri de lucru, simpozioane, schimburi de experiență) sunt listate în Raportul final de promovare a 

proiectului. 

R.E.1.3. 600 buc broşuri pentru promovarea proiectului şi a acţiunilor acestuia, produse și 

distribuite; 

R.E.1.4. banner și roll-up proiect, produs și afișat la evenimente; 

R.E.1.5. 200 buc postere format A2, produse și distribuite; 

R.E.1.6. 1000 buc. pixuri personalizate, produse și distribuite; 

R.E.1.7. 900 exemplare autocolante proiect, produse și distribuite; 

Colaj poze nr. 7. Banner, Roll-up, autocolant, pix, poster și  broșură promovare proiect 
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Distribuția s-a centralizat pentru Raportul final de promovare a proiectului, realizat în acțiunea E3 

R.E.1.8. 5 comunicate de presă. 

Comunicatele de presă despre începerea și finalizarea proiectului s-au transmis atât în mediul online, cât 

și în presa scrisă. S-au mai elaborat și transmis alte 4 comunicate de presă despre acțiuni importante ale 

proiectului. Acestea sunt anexate la Raportul final de promovare a proiectului, realizat în acțiunea E3. 

 

Alte rezultate: 

O acțiune semnificativă pentru promovarea rezultatelor proiectului este publicarea de către 

Editura Silvică a 3 cărți elaborate în cadrul proiectului. Editura Silvică este acreditată de către Consiliul 

Național al Cercetării Științifice în Învățământul Superior. În colaborare susținută cu editura, s-a realizat 

corectarea și editarea textelor.  Publicațiile au fost tipărite, după cum urmează: 

Poza nr. 36. 3 cărți publicate în cadrul proiectului 

 

 

Anexe relevante pentru această acțiune au fost transmise cu Inception Report, Progress Report I, 

Mid-term Report, Progress Report IV. 

 

Action 
Number/ 
name 

Status 20 
14 

2015 2016 / 2017 2018 2019 2020 2021 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

 
E1 

Amendment 
no. 3 
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Livrabil 
Cod 

acțiune 

Termen 

limită 

Data 

realizării 

Transmis cu raportul 

Logo proiect E1 31.10.2014 31.10.2014 
Anexa nr. E.1.2 la 

Inception Report 

Autocolante proiect E1 31.01.2015 31.01.2015 
Anexa nr. E.1.3 la 

Inception Report 

Banner proiect E1 31.01.2015 31.01.2015 

Anexele nr.  

E.1.4 și E.1.5 la 

Inception Report 

Broşuri format A5 E1 31.03.2015 31.03.2015 
Anexa nr. E.1.6 la 

Inception Report 

Pixuri personalizate E1 01.05.2015 01.05.2015 
Anexa nr. E.1.7 la 

Inception Report 

Postere format A2 E1 31.03.2015 31.03.2015 
Anexa nr. E.1.8 la 

Inception Report 

 

5.1.16. ACȚIUNEA E.2. WEBSITE ŞI FORUM DE DISCUŢII 

 

Obiective 

1. Diseminarea informaţiilor obținute în cadrul proiectului, creșterea gradului de informare cu privire la 

activitățile derulate în Proiectul ,,Life for Bear”. 

2. Realizarea unui website. 

3. Realizarea unui forum de discuții. 

 

Rezultate obținute: 

R.E.2.1. Website pentru diseminarea obiectivelor şi rezultatelor proiectului şi forum de discuții. 

Încă din primul trimestru al proiectului (trim IV, 2014), a fost realizată prima variantă a site-ului 

de proiect http://www.forbear.icaswildlife.ro în limba română şi în limba engleză. Observând tendințele 

de comunicare online și interesul scăzut al publicului larg pentru forumuri, s-a înlocuit varianta de forum 

cu crearea unei pagini de socializare pe Facebook și a unui canale de Youtube pentru postarea și accesarea 

facilă a filmulețelor. În următorii 6 ani s-a efectuat mentenanța site-ului și a paginii de Facebook, atât din 

punct de vedere tehnic, cât și al producerii și postării de conținut. Aplicația Facebook, deși nu era propusă 

inițial, a fost de ajutor în transmiterea sintetizată și rapidă a unor informații. Având vizibilitate pe această 

platformă cu mulți utilizatori, urmăritori din publicul larg au folosit-o cel mai des pentru a comunica cu 

echipa proiectului. S-au primit mesaje private cu diverse solicitări și întrebări la care s-au oferit 

răspunsuri. Menționăm că organizațiile (factorii interesați) implicate în gestiunea speciei urs, au 

comunicat cu echipa proiectului direct la telefon sau pe mail. Procesul de colectare informații/materiale, 

analizare, sinteză și producere de conținut pentru publicul larg a solicitat timp îndelungat. În timp, s-a 

lucrat și la optimizarea și actualizarea unor funcții, cum ar fi: facilitarea accesului la diverse secțiuni, 

http://www.forbear.icaswildlife.ro/
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crearea de conexiuni cu site-urile beneficiarilor, actualizarea versiunii PHP de la 5.2 la PHP 7.4.9, 

actualizarea platformei Wordpress de la 4.5. la 5.5.1., crearea unei secțiuni ”URS Info”,  Actualizarea 

Temei pe care rulează website-ul, respectiv Divi, refacerea unor secțiuni care produceau erori, s-au 

dezactivat și dezinstalat plugin-uri care reduc viteza de afișare a pagini web către utilizatorul final. De 

asemenea, s-a lucrat la unele documente pentru a le crea într-o formă compatibilă cu încărcarea pe 

website și s-au tradus în limba engleză mai multe materiale pentru a le încărca pe website-ul proiectului: 

Planul de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România – tradus și revizuit, textele 

panourilor și alte informări. 

În 2020, în ciuda eforturilor depuse din punct de vedere tehnic pentru a ridica calitatea website-

ului, s-au constatat multe și diverse probleme și disfuncționalități tehnice (care au generat multe erori, 

inclusiv imposibilitatea de a folosi plug-in multilingual – accesarea site-ului în limba engleză), care au 

împiedicat actualizarea și folosirea calitativă a website-ului.  În Progress Report IV (2020) s-a solicitat 

reconstrucția întregului site pe un domeniu nou prin externalizarea serviciilor tehnice de proiectare. 

Odată aprobată această solicitare, s-a demarat procedura de achiziție care s-a finalizat prin crearea unui 

website nou, funcțional din octombrie 2021 cu informațiile transferate de pe website-ul inițial și cu 

informațiile de bază actualizate. Din punct de vedere tehnic, website-ul www.lifeforbear.ro: este 

securizat, are plug-in multilingual, este adaptat pentru vizualizare pe smartphone, se pune la dispoziție 

spațiu de stocare până la 15GB. Se oferă suport pentru încărcarea de date și conținut pe website până în 

octombrie 2022 și se asigură găzduirea și funcționarea până în 2027. (Anexa nr. E.2.1. Domeniu 

securizat_instalare certificat SSL lifeforbear.ro la FINAL Report) 

Încă din 2020, continuând în 2021, s-a lucrat la crearea de conținut pentru website, pentru îmbunătăţirea 

acestuia, în special varianta în limba engleză. S-au tradus și refăcut în format digital toate materialele 

realizate pentru public (postere, broșuri, fluturaș, panouri informative). Mai mult, pentru publicațiile  

Planul de acțiune pentru conservarea populației de urs brun (Ursus arctos arctos) din România și 

varianta în limba engleză, The Action Plan for the conservation of the brown bear (Ursus arctos arctos) 

in Romania, s-a cerut editurii ISBN digital pentru a putea fi publicate lucrările pe pagina de Website. 

Conținutul a fost actualizat până la finalul anului 2021 și continuă să fie actualizat pe măsură ce se 

sintetizează informații și conținut vizual. 

R.E.2.2. Gradul de informare şi conștientizare crescut, estimându-se un număr minim de 400 de 

vizitatori anual. 

Numărul minim de vizitatori anuali ai website-ului a fost cu siguranță atins, întrucât la finalul 

proiectului s-au contorizat peste 45.000 de vizualizări a site-ului http://www.forbear.icaswildlife.ro 

(Anexa nr. E.2.2. Print screen Vizualizari totale 2015-2021 site www.forbear.icaswildlife.ro la FINAL 

Report) 

Din octombrie 2021 până în februarie 2022, vizualizările websiteului nou au depășit 1200. (Anexa 

nr. E.2.3. Print screen pagina Home lifeforbear.ro vizualizări la FINAL Report) 

Pentru a beneficia de notorietatea site-ului inițial, s-a creat o pagină de primire în site-ul vechi 

care are conexiuni atât către site-ul vechi, cât și către cel nou, pentru a direcționa urmăritorii spre site-ul 

nou, dar a le lăsa și posibilitatea să intre pe site-ul vechi. După creșterea notorietății site-ului nou, 

solicităm permisiunea de a suspenda site-ul vechi deoarece unele informații interacționează disfuncțional 

în planul de pe platforma de căutare Google.  

http://www.lifeforbear.ro/
http://www.forbear.icaswildlife.ro/
http://www.forbear.icaswildlife.ro/
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Anexe relevante pentru această acțiune au fost transmise cu Inception Report, Progress Report I, 

Mid-term Report, Progress Report III, Progress Report IV. 

Anexe transmise cu FINAL Report (2022): 

 Anexa nr. E.2.1. Domeniu securizat_instalare certificat SSL lifeforbear.ro 

 Anexa nr. E.2.2. Print screen Vizualizari totale 2015-2021 site www.forbear.icaswildlife.ro 

 Anexa nr. E.2.3. Print screen pagina Home lifeforbear.ro vizualizari 

 Anexa nr. E.2.4. Print screen urmaritori permanenti pagina Facebook lifeforbear 
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14 
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E2 

Amendment 
no. 3 
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Livrabil Cod acțiune Termen limită Data realizării 

Realizare website E2 31.03.2015 31.03.2015 

 

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. 

Rezultate obținute 

R.E.3.1. 12 panouri informative despre obiectivele şi acţiunile proiectului, montate în zonele de 

interes; 

 

În prima jumătate a anului 2015 s-au realizat și instalat cele 12 panouri informative conținând 

informații despre proiect: descriere, obiective, acțiuni. Pe lângă aceste informații, s-a urmărint identitatea 

vizuală folosind siglele: LIFE, Natura 2000, sigla proiectului și ale beneficiarilor. Unele panouri și 

structuri de susținere au mai fost recondiționate ulterior.  

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. 

 

http://www.forbear.icaswildlife.ro/
https://lifeforbear.ro/en/information-panels/
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Locațiile panourilor au fost selectate în zonele de conflict om-urs. Ele au fost instalate în următoarele zone: 

- Parcul Natural Bucegi: Padina 

- Vama Buzăului 

- Braşov: Dâmbul Morii 

- Brașov: Răcădău 

- Buşteni: Valea Cerbului 

- Bușteni: zona Silva 

- Predeal: zona Cioplea  

- Predeal: DN 1 

- Râşnov: Cheile Râşnoavei 

- Azuga: pârtie ski 

- Sinaia: telegondolă 

- Sinaia: Cota 1400 

 

Poza nr. 37. Panou de informare proiect, în 2021, cu cod QR către panoul tradus pe website 

 
 

R.E.3.2. 2000 fluturaşi, A4; 

Fluturaşii cu datele proiectului au fost distribuiţi la întâlnirile şi acţiunile realizate din cadrul 

diverselor activităţi ale proiectului. Diseminarea acestora s-a centralizat, alături de materialele produse 

și distribuite pentru Acțiunea E.1. 

 

R.E.3.3. 1 raport final pentru publicul larg. 

Deși acest raport livrabil se substituie acțiunii E3, cea mai mare parte a conținutului integrează 

informații urmărite în cadrul Acțiunii E1. 

Data finalizării raportului s-a prelungit cu o lună pentru a integra și informațiile despre evenimentele 

de închidere a proiectului care s-au desfășurat în luna ianuarie 2022, amânarea acestora fiind necesară 

din cauza restricțiilor aduse în luna decembrie pe fondul pandemiei. Raportul a fost realizat în 

31.01.2022. 
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Toate materialele produse au indicat sprijinul primit din partea Uniunii, folosind Logo LIFE și Logo 

Natura 2000, poziționate în locuri strategice și accesibile vizual publicului. 

Promovarea a vizat mai multe grupuri țintă. 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. 

Promovarea proiectului, a obiectivelor şi a rezultatelor, s-a făcut permanent, de către membrii echipei 

proiectului LIFE FOR BEAR, în cadrul tuturor evenimentelor și activităților din cadrul proiectului și nu 

numai, folosind orice context prielnic pentru a disemina orice informație potrivită contextului, acumulată 

odată cu experiența adusă de implementarea proiectului. 

Promovarea/diseminarea proiectului și a rezultatelor s-a realizat prin mai multe metode: 

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

- întâlniri de lucru pe tema ”urs”; 

- schimburi de experiență; 

- conferințe pe tema ”urs” sau conexe, naționale și internaționale; 

- alte seminarii/ședințe/întâlniri; 

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

 

Pe parcursul implementării proiectului, membrii din echipa acestuia au participat la o multitudine de 

evenimente și acțiuni. În cadrul interacțiunilor s-a format o rețea de colaborare care a asigurat informarea 

și feed-backul necesar pentru derularea în bune condiţii a proiectului şi atingerea obiectivelor propuse. 

 Peste 3000 de persoane conștientizate asupra proiectului prin interacțiuni directe; 

De la an la an, relațiile cu stakeholderii s-au îmbunătățit și colaborările s-au dezvoltat, obținând astfel 

recunoașterea utilității acțiunilor întreprinse în cadrul proiectului și a rezultatelor obținute. 

 

Anexe relevante pentru această acțiune au fost transmise cu Progress Report I. 

 

Action 
Number/ 
name 

Status 20 
14 

2015 2016 / 2017 2018 2019 2020 2021 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

 
E3 

Amendment 
no. 3 

                         

Actual 
 
 

                        

 

Livrabil 
Cod 

acțiune 
Termen limită 

Data 

realizării 

Transmis cu raportul 

Realizare concept panouri de informare E3 31.12.2014 31.12.2014 
Anexa nr. E.3.1 la 

Inception Report 

Realizare fluturaş hârtie reciclabilă E3 31.03.2015 31.03.2015 
Anexa nr. E.3.2 la 

Inception Report 

Raport final de promovare a proiectului E3 31.12.2021 31.12.2021 FINAL Report 
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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 reţelei Natura 2000. 

 

Rezultate obținute 

R.E.4.1. Raport de conştientizare-diseminare a acţiunilor de conservare; 

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. 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. 

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; 

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. 
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În urma interacțiunilor directe, au fost conștientizate în această acțiune, peste 2000 de persoane, dintre 

care aproximativ 1000 elevi. 

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.  

 

R.E.4.2. 300 postere produse şi distribuite; 

R.E.4.3. 500 broşuri produse şi distribuite; 

R.E.4.4. 300 DVD-uri educative produse şi distribuite; 

R.E.4.5. 300 ghiduri de bune practici pastorale. 

Poza nr. 38 ”Ghid cu informaţii concrete vizând bunele practici pastorale” și  

broșură ”Importanța ursului în contextul rețelei Natura 2000” 

 

 

Distribuția acestora este atașată la Raportul de la activitatea E.4. Anexa nr. E.4.21. Centralizator 

distribuire materiale informative 

 

R.E.4.6. 23 de panouri informative; 

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

conservare şi a metodelor de reducere a conflictelor. Panourile, de dimensiuni 1000x1500, au fost 

realizate 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. 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. 

https://lifeforbear.ro/en/information-panels/
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Tabel nr. x Zonele de amplasare ale panourilor personalizate în fecare 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 

 

 

Poza nr. 39. Panou personalizat pentru ROSCI 0207 Postăvarul, în 2021,  

cu cod QR către panoul tradus pe website 
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Poza nr. 40. Diseminare informații pe temele textului din panou, în discuții directe cu drumeți 

 

 

Anexe relevante pentru această acțiune au fost transmise cu Progress Report I. 

Action 
Number/ 
name 

Status 20 
14 

2015 2016 / 2017 2018 2019 2020 2021 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

 
E4 

Amendment 
no. 3 

                         

Actual 
 
 

                        

 

Livrabil 
Cod 

acțiune 
Termen limită 

Data 

realizării 

Transmis cu raportul 

Elaborarea panourilor 

informative 
E4 31.07.2015 31.07.2015 

Anexele E.4.1-E.4.5. la 

Progress Report I 

Ghid informaţii concrete vizând 

bunele practici pastorale 
E4 15.05.2016 30.06.2016 

Anexa E.4.6. la Progress 

Report I 

Raport de conştientizare-

diseminare a acţiunilor de 

conservare - draft 

E4 31.01.2019 30.04.2019 

Progress Report III 

Raport de conştientizare-

diseminare a acţiunilor de 

conservare – FINAL 

E4 30.09.2021 30.09.2021 

FINAL Report 
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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 obținute 

R.E.5.1. Raport de conştientizare promovare SCI-uri; 

În cadrul unor sesiuni de informare, evenimente, întâlniri de lucru, acţiuni de informare şi conştientizare, 

realizate în cadrul altor activităţi, s-au distribuit 300 de şepci, 300 de tricouri şi 1000 de broşuri ”Martinel în 

situri Natura2000” realizate în cadrul acestei activităţi şi s-au diseminat informaţii despre Natura 2000 alături 

de topicul evenimentelor, care, de multe ori, a fost strâns legat de promovarea rezultatelor proiectului, a 

acţiunilor de conservare și a metodelor de reducere a conflictelor om-urs. 

Odată cu distribuția materialelor, în cadrul campaniei de conștientizare, s-au transmis informații despre: 

ce este rețeaua Natura 2000, importanța siturilor Natura 2000, importanța activităților tradiționale în situri, 

conceptul de exploatare sustenabilă, reguli de comportament în cadrul ariilor naturale protejate, sfaturi de 

prevenire a întâlnirii om-urs și sfaturi de comportament la întâlnirea cu ursul, măsuri de conservare a ursului în 

situri. 

Grupurile țintă către care s-au distribuit materiale și informații nu s-au limitat doar la comunitățile locale 

și elevi, ci au cuprins publicul larg atingând și alte grupuri țintă. 

 

Poza nr. 41. Acțiune de conștientizare la ”Liceul Mircea Cristea” din Brașov 
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Colaj poze nr. 8. Acțiuni educative cu copii 

 
 

 

R.E.5.2. 1000 de broşuri produse şi distribuite; 

 

 

 

Poza nr. 42 Broșura Martinel în situri Natura 2000 

R.E.5.3. 300 de şepci si 300 de tricouri cu 

logo-urile proiectului, LIFE şi Natura 2000 

produse şi distribuite. 

 

Poza nr. 43 Tricou și Șapcă cu logo proiect 
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Pentru diseminarea informațiilor din această acțiune s-a realizat interacțiune directă cu peste 

1700 de persoane, dintre care aproximativ 900 elevi și profesori. 

Deși raportul final a fost transmis cu PR IV, distribuirea materialelor a continuat. Se anexează 

lista cu distribuția finală a materialelor. (Anexa E.5.1. Distribuție toate materialele produse E5) 

 

Anexe relevante pentru această acțiune au fost transmise cu Inception Report, Progress Report I. 

Anexe transmise cu FINAL Report (2022): 

 Anexa E.5.1. Distribuție toate materialele produse E5 

Action 
Number/ 
name 

Status 20 
14 

2015 2016 / 2017 2018 2019 2020 2021 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

 
E5 

Amendment 
no. 3 

                         

Actual 
 
 

                        

 

Livrabil Cod acțiune Termen limită Data realizării 
Transmis cu 

raportul 

Raport de conştientizare 

promovare SCI-uri 
E5 15.07.2020 15.07.2020 

Progress 

Report IV 
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5.1.20. ACȚIUNEA E.6. ELABORAREA RAPORTULUI FINAL PENTRU PUBLICUL LARG 

(LAYMAN’S REPORT) 

 

Obiective  

Realizarea unui raport final care să cuprindă o descriere succintă a rezultatelor realizate în cadrul 

proiectului. 

 

Rezultate obținute 

Raport final pentru publicul larg. 

Pentru realizarea raportului pentru publicul larg s-au sumarizat acțiunile realizate în cadrul proiectului și 

au fost redate foarte pe scurt, pe un limbaj comun, nu tehnic, alături de câteva imagini reprezentative 

pentru fiecare activitate. Raportul conține toate datele de identificare ale proiectului, finanțatorii și s-au 

folosit elementele de identitate vizuală: sigla LIFE, sigla NATURA 2000, sigla LIFE FOR BEAR, siglele 

partenerilor, tematica cu ursul care pleacă din zonele antropizate spre pădure, în habitatul său natural. S-

a considerat oportun să se adauge câteva elemente introductive despre ursul în România și în contextul 

siturilor Natura 2000 peste care s-a suprapus zona de implementare a proiectului. 

Raportul, realizat în limbile română și engleză, este disponibil pe websiteul proiectului și va continua să 

fie diseminat către publicul larg și factorii interesați. 

 

Action 
Number/ 
name 

Status 20 
14 

2015 2016 / 2017 2018 2019 2020 2021 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

 
E6 

Amendment 
no. 3 

                         

Actual 
 
 

                        

 

Livrabil Cod acțiune Termen limită Data realizării 
Transmis cu 

raportul 

Layman’s Report E6 31.12.2021 31.12.2021 FINAL Report 
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5.1.21. ACŢIUNEA F.1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI 

 

Obiective  

Implementarea eficientă, coerentă, organizată şi în termen a activităţilor prevăzute în proiect. 

 

Rezultate  

R.F.1.1. Management operaţional al proiectului 

Managementul proiectului a fost realizat în bune condiții la sediul beneficiarului coordonator 

I.N.C.D.S ,,Marin Drăcea”, Stațiunea Brașov. Aici s-a regăsit toată echipa de management a proiectului, 

alături de o parte din echipa de implementare. 

Pe parcursul implementării proiectului, echipa proiectului a avut parte de schimbări de personal 

de la beneficiarii asociați. 

În cadrul beneficiarului asociat FC, asistentul manager Vișan Daniel, a părăsit echipa de 

management pe motive personale, iar postul a rămas neocupat până în anul 2020, când a fost ocupat de 

doamna Vodă Giorgiana. În cadrul OSR, a fost înlocuit responsabilul de proiect Apostu Adrian (M4) cu 

Puiu Gheorghe în anul 2016. În cadrul PNB Bucegi, responsabilul de proiect Mihai Damian (IT31) a fost 

înlocuit în perioada octombrie 2016-februarie 2017 de Colțoiu Alexandru care era inginer de teren în 

cadrul proiectului, iar în locul său a fost numit Butufei Bogdan. Până la sfârșitul proiectului domnul 

Mihai Damian a fost responsabil de proiect și domnul Butufei Bogdan, inginer de teren din partea PNB 

Bucegi. Constantin Gheorghe de la KRT (IT52) nu mai face parte din staff-ul R.P.L.P. Kronstadt. 

Din partea beneficiarului coordonator de proiect, doamna ec. Mariana FUMEA, ocupând poziția 

de responsabil financiar al proiectului/contabil șef al instituției – INCDS, după ce a fost afectată 

(infectată) de virusul Covid-19, în vara anului 2020, s-a pensionat începând cu data de 01.07.2020. 

În cadrul beneficiarului asociat R.P.L.P. Kronstadt, din luna martie 2019 atribuțiile domnului  

Cosmin Didă, au fost preluate de dl. Ing. George Cruceanu.  

Pentru un sistem de management eficient, au avut loc întâlniri de lucru lunare și a fost instituit un 

sistem de urmărire a progresului proiectului privind obiectivele.  

Colaborarea cu beneficiarii asociați OSR, KRT și PNB a avut loc prin intermediul Managerului de 

proiect Ramon Jurj, pe plan tehnic și cu responsabilul administrativ și achiziții pe plan financiar-contabil. 

Documentele de la beneficiarii asociați menționați mai sus sunt colectate o dată la 3 luni și introduse în 

aplicația de raportare, pentru a avea o estimare cât mai precisă a costurilor și a corelației dintre progresul 

tehnic și cel financiar. Pe parcursul perioadei de raportare au mai fost realizate întâlniri periodice între 

diferiți parteneri din proiect, dar nu a fost programată o întâlnire comună cu toți partenerii din proiect. 

Practic INCDS împreună cu FC au participat la câte o întâlnire de lucru la sediul celorlalți beneficiari 

asociați.    

Colaborarea dintre fosta conducere a Ministerului Mediului, și instituțiile implicate în proiectul 

LIFE FOR BEAR, în perioada noiembrie 2015 – 2017, a fost una extrem de sensibilă, datorită unor 

conjuncturi administrative și politice, care nu au legătură cu personalul tehnic implicat în proiect. Astfel, 

în aceste condiții o parte din activități care aveau nevoie de implicarea și susținerea MMAP au fost în 

întârziere (pentru A3, C1 și F5 implicare direct ca și beneficiar asociat, iar pentru C2 și C5 susținere și 

implicare ca și autoritate centrală de mediu). La momentul depunerii acestui raport, colaborarea cu actuala 
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conducere a MMAP s-a îmbunătățit simțitor și avem tot sprijinul MMAP în sprijinirea activităților din 

proiect și după finalizarea acestuia (Anexa C.2.7. - Adresa nr. 21830/ECU din 01.10.2018). 

Din cauza existenței altor proiecte, experții MMAP nu au putut ponta în cadrul LIFE FOR BEAR, 

întârziind o parte din activitățile pentru care contribuția lor era vitală (A3, C1). Experții din cadrul 

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nu au pontat și  nici nu au cheltuit nimic din suma alocată din 

proiect.  

Structura de monitorizare a proiectului, în vederea atingerii obiectivelor de conservare a speciei 

Ursus arctos, formată din Pașca Claudiu (EF11), Vișan Daniel (EF12), Sârbu George (EF13), Cazacu 

Roxana (EF14) și Fedorca (Cotovelea) Ancuța (EF22) și-a continuat activitatea pentru a determina 

eficiența măsurilor implementate prin intermediul proiectului. 

O problemă mai mare în același context ivită în cadrul proiectului nostru a fost infectarea cu 

virusul Covid-19 a aproape întregii echipe de proiect, în special a persoanelor din departamentul financiar 

al INCDS,  printre care și un important membru al echipei de management al proiectului  (doamna ec. 

Fumea Mariana - Responsabilul financiar al proiectului/contabil șef al instituției - INCDS), care a fost 

spitalizată, ținută sub supraveghere, iar după această perioadă a ieșit în pensie.  

Ținând cont de cele prezentate mai sus, tot departamentul financiar/administrativ al instituției a fost 

afectat în mod direct, iar în mod indirect restul departamentelor și proiectelor în derulare, astfel că a 

rezultat o întârziere în procesul de raportare al proiectului. 

Proiectul a fost prelungit până la data de 31.12.2021, cu termen de predare a raportului final de proiect la 

3 luni după finalizarea proiectului. 

Anexe relevante pentru această acțiune au fost transmise cu Inception Report, Progress Report I, 

Midterm Report, Progress Report III 

 
Action 
Number/ 
name 

Status 20 
14 

2015 2016 / 2017 2018 2019 2020 2021 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

 
F1 

Amendment 
no. 3 

                         

Actual 
 
 

                        

 

Livrabil 
Cod 

acțiune 
Termen limită 

Data 

realizării 

Transmis cu raportul 

Acorduri de colaborare  F1 30.05.2015 30.05.2015 Inception Report 

Raport de inițiere a proiectului F1 30.12.2014 31.05.2015 Inception Report 

Raport anual de proiect I F1 30.10.2015 30.11.2016 Progress Report I 

Raport anual de proiect II F1 30.10.2016 31.05.2018 Midterm Report 

Raport anual de proiect III F1 30.10.2017 30.04.2019 Progress Report III 

Raport anual de proiect IV F1 30.10.2018 31.08.2020 Progress Report IV 

Raport final de proiect F1 28.02.2022 28.02.2022 FINAL Report 
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5.1.22. 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 speciei Ursus arctos. 

 

Rezultate 

R.F.2.1. Raport privind schimbul de experienţă. 

-  realizarea unui schimb de experiență în țară și a altor două în afara țării. 

Schimburi de experiență în străinătate. 

1. Schimb de experiență cu alte proiecte LIFE + NATURA din Europa – în perioada: 

14.04.2019-20.04.2019 

 Scopul deplasării externe în Slovenia a fost de a schimba bune practici legate de managementul 

carnivorelor mari (urs, lup, râs), prin participarea la prezentările teoretice și deplasările în teren 

organizate de echipa proiectului LIFE DINALP BEAR și LIFE LYNX din Slovenia. Mai mult, 

participarea noastră a coincis cu vizita unei delegații din Germania (cu diverși factori interesați, 

organizată de WWF Germania), ocazie de a afla mai multe despre situația carnivorelor mari din Bavaria. 

Desigur, acest schimb a reprezentat alături de acumularea de noi cunoștințe, o oportunitate deosebită de 

a crea noi contacte, de a aborda eficient acțiunile rămase de implementat în cadrul proiectului LIFE 

FOR BEAR, profitând de lecțiile învățate de omologii sloveni în privința abordării conflictelor la stâne, 

managementul deșeurilor, implicarea cu succes a stakeholderilor, designul și conceptul materialelor 

informative. În plus, s-a urmărit dobândirea unor exemple de bune practici în implementarea viitoare, 

atât la nivel de proiect, cât și la cel al instituțiilor participante. 

 

Pozele nr.44 și 45 Participarea echipei la schimbul de experiență în Slovenia 

 
 

2. Schimb de experiență cu specialiști în managementul și conservarea specii urs brun din 

Statele Unite ale Americi – în perioada 9.06.2016-31.06.2016 

Echipa proiectului a participat la schimbul de experiență și la workshopul organizat de către 

experții de la The Center for Large Landscape Conservation in Bozeman, Montana, care a constat în 

întâlniri cu diverse organizații implicate în conservarea și managementul ursului (Wildlife Conservation 

Society, Greater Yellowstone Coalition, Great Northern Landscape Conservation Cooperative, US Fish 

& Wildlife Service, WWF, Montana State Ecology Department, Adventurers and Scientists for 
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Conservation) din zona Parcului Yellowstone, constituind un prilej deosebit de a schimba bune practici, 

de a disemina rezultatele proiectului implementat și de a stabili legături cu alți cercetători.  

Tot în această perioadă, echipa proiectului a realizat o vizită practică în teren la Parcul Denali, 

pentru schimb de experiență cu National Park Service, în vederea obținerii de modele de bune practici 

privind managementul și conservarea speciei într-o zonă strictă de protecție. 

 

Pozele nr. 46 și 47 Participarea echipei la workshop CLLC Montana 2016 

 
 

Pozele nr. 48 și 49 Participarea echipei la vizită practică în teren în parcuri naționale SUA 2016 

 
 

Scopul deplasării externe în SUA a fost de a acumula noi cunoștințe tehnice, noi contacte și de a 

prezenta rezultatele proiectului LIFE FOR BEAR-13NAT//RO/1154 unei audiențe specializate, pentru 

obținerea de feedback și pentru a stabili un cadru comun de colaborare, în vederea eficientizării și 

îmbunătățirii măsurilor adoptate prin intermediul acestuia. Mai mult, s-a urmărit dobândirea unor 

exemple de bune practici în implementarea viitoare, atât la nivel de proiect, cât și la cel al instituțiilor 

participante.  

 

Schimb de experiență în țară 

1. Schimb de experiență cu proiectul LIFE 12 NAT/UK/001068 LIFE / Deva - Hunedoara 

  Perioada: 20.10.2015-30.09.2019; Localizarea: Deva jud. Hunedoara, Padiș-Apuseni  

Organizator: Echipa proiectelor LIFE 12 NAT/UK/001068 LIFE Connect Carpathians - Enhancing lan 

dscape connectivity for brown bear and wolf through a regional network of NATURA 2000 sites in 
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Romania și LIFE 13 NAT/ RO / 001154 FOR BEAR  „Conservarea populaţiei de urs brun (Ursus 

arctos) din România” 

Scopul schimbului de experiență: a fost de a schimba bune practici legate de managementul carnivorelor 

mari (urs, lup, râs), prin participarea la prezentările teoretice și deplasările în teren organizate de echipa 

proiectului LIFE CONNECT, Desigur, acest schimb a reprezentat alături de acumularea de noi 

cunoștințe, o oportunitate deosebită de a crea noi contacte, de a aborda eficient acțiunile rămase de 

implementat în cadrul proiectului LIFE FOR BEAR, profitând de lecțiile învățate de omologii noștri în 

privința abordării conflictelor la stâne, managementul deșeurilor, implicarea cu succes a stakeholderilor, 

precum și conceptul materialelor informative. În plus, s-a urmărit dobândirea unor exemple de bune 

practici în implementarea viitoare, atât la nivel de proiect, cât și la cel al instituțiilor participante. 

 

Poze nr. 50,51. Participarea echipei la schimbul de experiență în țară / Deva - Hunedoara 

 
 

R.F.2.2. Participarea la trei conferinţe  internaţionale The International Association for Bear 

Research and Management (IBA). 

Conferința Internațională privind managementul și cercetarea ursului (IBA) este cel mai de 

amploare eveniment de acest gen, participarea delegaților la această întâlnire facilitând stabilirea de 

legături cu alte proiecte similare la nivel internațional și implicarea în activități de colaborare cu alți 

cercetători, încadrându-se în obiectivele activității F2. 

De la începutul proiectului și până la data acestei raportări, echipa proiectului LIFE FOR BEAR 

a participat la trei conferințe internaţionale IBA (The International Association for Bear Research and 

Management).  

 

1. IBA 2016, Ediția 24, Anchorage, Alaska  

 În perioada 9 iunie - 1 iulie 2016, o parte din echipa LIFE FOR BEAR  au participat la Conferința 

Internațională privind managementul și cercetarea ursului (IBA 2016, Ediția 24, Anchorage, Alaska)  
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Poze nr. 52,53. Participarea echipei proiectului la conferința  24 IBA 2016 Alaska 

 
De asemenea, a fost o ocazie deosebită de a prezenta o parte din rezultatele proiectului, prin 

depunerea a două postere cu următoarele titluri: ,,Specific features regarding Brown bear immobilisation 

in Romania using general anesthetics and sedatives”, respectiv ,,The influence of urban development on 

the ecology and ethology of brown bear in the Romanian Carpathians”. (Anexa F.2.1. la Progress Report 

I) Acestea au reliefat situația țării noastre în ceea ce privește măsurile adoptate pentru a asigura un 

management eficient al speciei și pentru a diminua influența factorului antropic asupra comportamentului 

ursului brun în România. 

Participarea la conferința internațională - 24th International Conference on Bear Research and 

Management desfășurată în Anchorage, Alaska, SUA, 2016, organizată de International Bear Association 

pentru diseminarea rezultatelor, networking cu cercetători cu interese similare, obținere de feedback 

asupra activităților proiectului, contact cu furnizorii de echipamente de teledetecție și monitorizare faună 

sălbatică, urmărirea noilor trenduri privind managementul ursului la nivel internațional, prin participarea 

la sesiunile organizate în cadrul conferinței.  

2. IBA 2017, Ediția 25,   Quito, Ecuador 

 În anul 2017, echipa proiectului LIFE FOR BEAR, aplicând la competiții naționale cu succes, a 

găsit alte surse de finanțare pentru a lua parte la 25 th International Conference on Bear Research & 

Management din Quito, unde echipa a prezentat următoarele lucrări: • Habitat suitability and bear 

population management in Carpathians ; Case study on the use of natural and anthropogenic habitats of 

bear specimens in Romania; Designing ecological corridors network for brown bears in Romania: 

(Midterm Report - LIFE FOR BEAR LIFE 13 NAT/RO/001154 104)  

 

Poze nr. 54,55. Echipa de implementare și materialele LIFE FOR BEAR la IBA 2017 - Ecuador 
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3.IBA 2018 , Ediția 26, Ljubljana , Slovenia 

 În luna septembrie 2018, un membru al echipei proiectului, tot din alte surse de finanțare, a 

participat la evenimentul LIFE WITH BEARS - 26th International Conference on Bear Research & 

Management din Slovenia- Ljubljana din 16-21 Septembrie 2018 (IBA 2018), fiind organizat de 

proiectul LIFE DINALP BEAR -LIFE 13NAT/SI/000550- Population level management and 

conservation of brown bears (Ursus arctos) in Northern Dinaric Mountains and the Alps. Cu această 

ocazie, colegul nostru a stabilit perioada și detalii despre schimbul de experiență cu proiectul LIFE 

DINALP BEAR. 

 

Alte conferințe/congrese la care a mai participat echipa proiectului: 

 ICCB 2019, Malaezia  

În perioada 21 - 27 Iulie 2019, o parte din echipa proiectului s-a deplasat din alte surse financiare, 

independente de proiectul LIFE FOR BEAR, la International Congress for Conservation Biology 

(ICCB) – “Conservation Beyond Boundaries: Connecting Biodiversity with Communities, Governments 

and Stakeholders”, din Malaezia,  unde au fost prezentate o parte de experiențele de bună practică, 

precum și rezultate din proiectul LIFE FOR BEAR. 

Echipa proiectului va continua după finalizarea proiectului să participe și la alte schimburi de experiențe, 

congrese, conferințe internaționale și naționale, unde va prezenta rezultatele proiectului.  

 

Anexe relevante pentru această acțiune au fost transmise cu: Progress Report I, Mid-term Report, 

Progress Report III, Progress Report IV.   

 

Action 
Number/ 
name 

Status 20 
14 

2015 2016 / 2017 2018 2019 2020 2021 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

 
F2 

Amendment 
no. 3 

                         

Actual 
 
 

                        

 

Livrabil 
Cod 

acțiune 
Termen limită Data realizării 

Transmis cu raportul 

Raport privind schimbul de 

experiență în țară 
F2 30.09.2019 30.09.2019 

Progress Report IV 

Raport privind schimbul de 

experiență în străinătate 
F2 30.09.2019 30.04.2019 

Progress Report III 
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5.1.23. ACȚIUNEA F.3. AUDIT EXTERN 

 

Obiective  

- Respectarea prevederilor legale în ceea ce privește modul de efectuare al cheltuielilor în cadrul 

proiectului. 

- Certificarea corectitudinii managementului financiar şi al modului de efectuare al cheltuielilor 

în cadrul proiectului.    

 

Rezultate 

1 raport de audit financiar extern realizat de Alexa Daniela Expert Contabil și Audit Financiar – CIF 

19262665, în baza contractului de servicii nr. 4629/23.12.2019, obținut în baza legislației în vigoare cu 

privire la procedura de licitații publice. 

 

Action 
Number/ 
name 

Status 20 
14 

2015 2016 / 2017 2018 2019 2020 2021 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

 
F3 

Amendment 
no. 3 

                         

Actual 
 
 

                        

 

Livrabil Cod acțiune Termen limită Data realizării 
Transmis cu 

raportul 

Raport audit F3 28.02.2022 28.02.2022 FINAL Report 
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5.1.24. ACȚIUNEA F.4. 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  

Echipa proiectului a realizat un plan de acţiune pentru continuarea activităţilor după finalizarea 

proiectului LIFE FOR BEAR, care se va implementa în următorii 5 ani, având la bază atât capacitatea 

tehnică, profesională și dotările beneficiarilor proiectului (coordonator și asociați) cât și cadrul legal 

existent și creat în urma acțiunilor din proiect. 

Unele acțiuni concrete ale proiectului (C2, C3, C4, C6, C8, E1, E2, E4, E5, F2) vor fi implementate în 

continuare în limita resurselor, iar unele acțiuni vor fi monitorizate pentru modul de implementare (A3, 

C1, C5, D1, E6), în conformitate cu Planul de conservare “after LIFE”. 

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

“after LIFE” 

 

Action 
Number/ 
name 

Status 20 
14 

2015 2016 / 2017 2018 2019 2020 2021 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

 
F4 

Amendment 
no. 3 

                         

Actual 
 
 

                        

 

Livrabil Cod acțiune Termen limită Data realizării 
Transmis cu 

raportul 

Planul de conservare “After 

LIFE” 
F4 28.02.2022 28.02.2022 

FINAL Report 
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5.1.25. ACȚIUNEA F.5. MONITORIZAREA PROGRESULUI PROIECTULUI 

 

Obiective 

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

 

Rezultate 

- 8 rapoarte de monitorizare 

S-a optimizat și actualizat planul de implementare al proiectului, stabilind deadline-uri clare 

privind livrabilele și momentele cheie din cadrul proiectului, cu alocarea responsabilităților în cadrul 

echipei de implementare. Au fost comasate rapoartele (III – VIII), în 3 rapoarte de Monitorizarea 

progresului proiectului, astfel încât monitorizarea progresului să poată fi realizată anual.  

 La întâlnirile de management lunare din cadrul proiectului s-a discutat acest plan cu echipa, 

remediind eventualele întârzieri.  

 

Action 
Number/ 
name 

Status 20 
14 

2015 2016 / 2017 2018 2019 2020 2021 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

 
F5 

Amendment 
no. 3 

                         

Actual 
 
 

                        

 

Livrabil 

Cod 

acțiu

ne 

Termen limită 
Data 

realizării 

Transmis cu 

raportul 

Raport de monitorizare I F5 30.12.2014 30.12.2014 Inception Report 

Raport de monitorizare II F5 01.04.2015 01.04.2015 Inception Report 

Raport de monitorizare III ( III –IV) F5 01.10.2016 *01.04.2019 Progress Report III 

Raport de monitorizare IV (V-VI) F5 01.10.2017 *01.04.2019 Progress Report III 

Raport de monitorizare V (VII-VIII) F5 01.10.2018 *01.04.2019 Progress Report III 

Raport de monitorizare VI F5 01.10.2019*  01.10.2019 Progress Report IV 

Raport de monitorizare VII  F5 31.12.2020* 31.12.2020 FINAL Report 

Raport de monitorizare final VIII F5 31.12.2021** 31.12.2021 FINAL Report 

 

 

 

 

 



FINAL Report - LIFE FOR BEAR                                 LIFE 13 NAT/RO/001154                                                                                             

Page 108 of 154 

5.2. Acțiunile de diseminare 

 

5.2.1. Obiectivele acțiunilor de diseminare 

 

Acțiunile de tip E urmăresc: 

- diseminarea informaţiilor obţinute în cadrul proiectului; 

- evidențierea programului LIFE+ Nature prin utilizarea celor 2 logo: LIFE și Natura2000 

- creşterea gradului de informare cu privire la activităţile derulate în proiect (obiective, rezultate); 

- creșterea gradului de informare cu privire la urs și situații conflictuale dintre om și urs; 

- creșterea nivelului de conştientizare asupra importanţei ursului în contextul reţelei Natura 2000 și 

asupra importanţei habitatelor, speciilor şi a peisajelor din siturile Natura 2000. 

 

Pentru atingerea acestor obiective s-au propus și realizat o serie de mijloace de comunicare: 

- LIFE logo și Natura2000 logo au fost folosite atât pe echipamentele achiziționate, cât și pe 

materialele de diseminare produse; 

- Roll-up și banner cu însemnele proiectului și a finanțatorului au fost amplasate în loc vizibil la 

fiecare eveniment/întâlnire; 

- Materialele promoționale au fost inscripționate cu însemnele proiectului și oferite cu diverse 

ocazii (întâlniri, acțiuni educaționale, conferințe, etc)  

- Au fost realizate și instalate 12 panouri cu informații despre proiect,  (detalii în Raportul Livrabil 

E.3. transmis cu FINAL Report) 

- Au fost realizate și instalate 23 panouri informative privind existența ursului, a acţiunilor de 

conservare şi a metodelor de reducere a conflictelor,  (detalii în Raportul Livrabil E.4. transmis 

cu FINAL Report) 

https://lifeforbear.ro/panouri-de-informare/  

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

- A fost creat un website inițial https://www.forbear.icaswildlife.ro/ pe care s-au creat multe 

disfuncționalități, iar în 2020 s-a aprobat crearea unui website nou  https://lifeforbear.ro/  

- Prezență în Social Media: https://www.facebook.com/lifeforbear  

- Fotografii: Galeria foto de pe website, precum și foldere transmise la raportări 

- Publicații disponibile atât în format tipărit, cât și online:  

https://lifeforbear.ro/publicatii/ și https://lifeforbear.ro/en/publications/  

- Broșuri și pliante care au fost transmise ca livrabile, așa cum se regăsesc evidențiate în cadrul 

descrierii fiecărei activități. Acestea au fost recreate în format digital, atât în limba română, cât și 

în engleză, în 2020, pentru a îmbogăți noul website: 

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

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

Aici se poate vizualiza și Layman Report. De pe laptop, link-urile sunt active, făcând legătura cu 

alte pagini web de interes. 

 

 

https://lifeforbear.ro/panouri-de-informare/
https://lifeforbear.ro/en/information-panels/
https://www.forbear.icaswildlife.ro/
https://lifeforbear.ro/
https://www.facebook.com/lifeforbear
https://lifeforbear.ro/publicatii/
https://lifeforbear.ro/en/publications/
https://lifeforbear.ro/produse-pentru-publicul-larg/
https://lifeforbear.ro/en/products-for-the-general-public/
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5.2.2. Evaluarea activităților de diseminare 

 

Responsabil pentru activitățile de diseminare a fost Beneficiarul coordonator INCDS. 

Detalii se găsesc în rapoartele livrabile și în descrierea activităților activităților. 

A
cțiu

n
e 

Realizare rezultate  Atingerea 

obiectivelor 

Reacții și feedback 

E1 

- Organizarea a 4 evenimente de 

informare şi a unei conferințe finale: 

A fost organizat minim câte un 

eveniment de informare pentru fiecare 

din cele 4 grupuri țintă.    

 

Conferința finală a fost realizată în mod 

mixt: în sală și online. 

 

- Diverse sesiuni de informare cu 

privire la urs şi problematica asociată 

acestuia: 

Membrii din echipa proiectului au 

participat la diverse evenimente pe 

tema specie urs sau a biodiversității, 

diseminând informații despre proiect, 

acțiuni și rezultate. 

Diseminarea a avut succes și în urma 

discuțiilor individuale purtate de 

membrii din echipa proiectului cu 

persoane care interferează cu specia 

urs.  

Materiale distribuite cu aceste ocazii:  

600 broșuri pentru promovarea 

proiectului şi a acţiunilor acestuia; 

200 postere 

1000 pixuri 

900 autocolante 

 

La evenimente a fost afișat banner-ul 

de proiect. 

 

Au fost elaborate: 

Obiectivele de 

diseminare a 

informațiilor legate de 

proiect și creșterea 

gradului de informare 

cu privire la urs au fost 

atinse. 

Gradul de informare a 

crescut la toate grupurile 

țintă vizate în aria de 

implementare a proiectului. 

Din partea acestora s-a 

obținut feedback-ul necesar 

pentru desfășurarea în bune 

condiții a proiectului și 

atingerea obiectivelor 

propuse.   
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5 comunicate de presă 

 

E2 

- Website pentru diseminarea 

obiectivelor şi rezultatelor proiectului 

şi forum de discuţii. 

- Număr minim de 400 de vizitatori 

anual. 

 

Contorul website-ului arăta peste 

45.000 de vizualizări la data prezentei 

raportări, iar pagina de socializare a 

adunat peste 1200 de urmăritori. 

Noul website a adunat între octombrie 

2021-februarie 2022 peste 1200 de 

vizualizări. 

Website-ul și pagina 

de socializare au fost 

create. Prin 

intermediul lor s-au 

diseminat informații 

cu privire la activitățile 

proiectului, crescându-

se gradul de informare 

mai ales în rândul 

publicului larg. 

Acest instrument s-a dovedit 

foarte util, mai ales în aceste 

vremuri în care distanțarea 

socială a impus un pas 

înainte digitalizării și 

folosirii informației online. 

E3 

- 12 panouri informative despre 

obiectivele şi acţiunile proiectului, 

montate în zonele de interes; 

Panourile au fost realizate și instalate 

încă din 2015. 

 

- 2000 fluturaşi, A4; 

La acțiunile de diseminare s-au 

distribuit cei 2000 de fluturași. 

 

- 1 raport final pentru publicul larg 

Raportul final (livrabil la E3) a fost 

realizat și transmis.  

Obiectivul de realizare 

a materialelor a fost 

atins. 

Raportul asupra 

activității a fost 

întocmit și transmis cu 

FINAL Report. 

Panourile sunt încă instalate 

și își mențin rolul 

informative și de 

atenționare.  

E4 

-Raport de conştientizare-diseminare a 

acţiunilor de conservare: 

Raportul final (Livrabil E.4.) a fost 

realizat în 2021. 

-23 de panouri informative au fost 

realizate și instalate încă din 2015; 

Materiale realizate și distribuite cu 

diverse ocazii: 

-300 postere 

-500 broșuri 

-300 DVD-uri educative 

-300 ghiduri de bune practici pastorale. 

Raportul Final E4 a 

fost transmis cu 

FINAL Report. 

 

Distribuirea 

materialelor cu ocazia 

diverselor evenimente 

a urmărit grupurile 

interesate din aria 

proiectului și mai ales 

comunitățile locale și 

elevii din zona de 

proiectului. 

La început s-a găsit 

deschidere și acceptare a 

activităților care vizau 

conștientizarea asupra 

diferitelor aspecte ce priveau 

specia urs. Pe măsură ce au 

intervenit schimbări la nivel 

național în managementul 

ursului și s-au mediatizat tot 

mai mult și divers 

problematici despre urs, 

opinia publică s-a divizat, 

subiectul ”urs” a ajuns la 

saturație, iar unele grupuri 
E5 

-Raport de conştientizare promovare 

SCI-uri: 
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Raport realizat și transmis cu PR IV. 

 

Toate materialele au fost realizate și 

distribuite: 

- 1000 de broșuri 

- 300 tricouri 

- 300 șepci 

din zonele cu risc conflictual 

om-urs au dezvoltat o 

atitudine de intoleranță față 

de urs și posibilități de 

abordare a situațiilor 

conflictuale. Astfel că 

acțiunile de informare și 

comunicare au devenit dificil 

de organizat. 

Când s-au conturat rezultate 

ale proiectului, acestea au 

fost diseminate în diverse 

întâlniri de lucru pe tema urs 

cu diverse  instituții 

(MMAP, primării, gestionari 

de fonduri cinegetice, 

consilii locale), când 

membrii din echipa 

proiectului au fost solicitați 

pentru consultanță în 

abordarea situațiilor care 

privesc specia urs. 

E6 

RAPORTUL FINAL PENTRU 

PUBLICUL LARG (LAYMAN’S 

REPORT) a fost elaborate în limba 

română și în limba engleză. Acesta este 

disponibil pe website-ul proiectului și a 

fost promovat pe pagina de socializare. 

Raportul a fost realizat 

și este diseminat. 

 

 

 

5.3. Evaluare generală a implementării proiectului 

Elaborarea și implementarea proiectul LIFE FOR BEAR a avut la bază experiența îndelungată a 

unei echipe de specialiști în domenii diferite care acționează atât pentru binele speciei urs brun în 

România, cât și pentru coexistența speciei cu factorul uman. Principalele domenii din care provin 

membrii echipei proiectului sunt din managementul speciei urs brun (Ministerul Mediului Apelor și 

Pădurilor), cercetarea și conservarea speciei (Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură 

“Marin Drăcea”), administrarea de arii naturale protejate în care specia urs brun are un rol esențial 

(Administrația Parcului Natural Bucegi/Administrator al Sitului Natura 2000 ROSCI Bucegi), 

gestionarea speciei și a habitatelor naturale (Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. și Ocolul 

Silvic al Orașului Râșnov R.A., ambele entități sunt gestionari de fonduri cinegetice și administratori de 

fond forestier proprietate publică locală) și societatea civilă este reprezentată de un ONG cu experiență 
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de peste 20 de ani, atât în conservarea speciei urs brun, cât și în implicarea comunităților locale în diferite 

acțiuni de educare, conștientizare, comunicare cu privire la situația ursului. Astfel, acest context a permis 

ca proiectul să fie implementat de o echipă în cunoștință de cauză, pe baza unor metodologii clare, 

concrete și realizate în concordanță cu resursele umane, logistice și financiare disponibile atât din partea 

finanțatorului proiectului, cât și din partea entităților implicate. 

Valoarea adăugată a proiectului rezidă din efectul combinat al soluţiilor vechi, îmbunătățite cu 

cele noi, analiza bonităţii habitatului ursului brun prin prisma dezvoltării infrastructurii şi îmbunătăţirea 

ofertei trofice favorabile hrănirii naturale a ursului în vecinătatea zonelor de conflict (modificarea 

modalităților de conducere a arboretelor, stimularea înmulţirii faunei şi florei utile, înfiinţarea de 

suprafeţe speciale pentru hrană), concretizată în perioada de raportare a proiectului prin determinarea 

capacității de suport a habitatului natural (efective optime), realizarea unor culturi speciale cu specii de 

planete fructifere preferate de urs și multiplicarea mușuroaielor de furnici în apropierea zonelor de 

conflict din aria de implementare a proiectului. 

Beneficii suplimentare sunt aduse de diminuarea impactului negativ antropic asupra populaţiei 

de urs prin activitățile noi (de control al turismului agresiv - cu mijloace de transport zgomotoase, ATV-

uri, motorete etc.) sau îmbunătățite (extinderea mijloacelor securizate de colectare a resturilor menajere), 

fapt concretizat prin contractarea unui serviciu pentru realizarea și montarea unor sisteme anti-urs de 

colectare a resturilor menajere, care au fost montate în zona de implementare a proiectului.  

Câştigurile adiacente aduse de proiect pentru comunitățile umane, rezultate ca urmare a reducerii 

impactului urşilor habituaţi sunt date de următoarele acţiunile concrete: 

- implementarea unor sisteme moderne de protecţie a culturilor agricole şi fermelor de animale; 

- creșterea și diversificarea ofertei trofice pentru hrănirea naturală a urșilor ; 

- reducerea fenomenului de habituare a urșilor prin limitarea accesului acestora la resturile menajere, 

utilizând sistemele bear proof (urșii nu au acces). 

Creşterea eficienţei măsurilor de conservare a populaţiei de urs se bazează şi pe crearea echipei de 

specialişti BEAR CONFLICT (“Conflicte urs-om”), cu experienţă în managementul relaţiilor dintre urs 

şi comunitățile umane, capabili să elaboreze cele mai bune soluţii, respectiv să ofere consultanţă de cel 

mai înalt nivel profesional. O măsură practică suplimentară este realizarea unei reţele (BEAR 

NETWORK) funcţionale de instituţii şi specialişti (cuprinzând echipa de specialişti BEAR CONFLICT, 

echipa de intervenţie BEAR TEAM şi administraţia publică, forestieră, de arii protejate, cinegetică etc.).  

La nivelul anului 2021, specia urs brun are stare generală de conservare favorabilă atât la nivel de 

implementare a acțiunilor concrete ale proiectului, cât și la nivel național,  iar efectivele optime 

recalculate în proiect sunt depășite de populația reală a speciei, având ca nivel de referință estimările 

oficiale din anul 2016. 

Cel mai important document rezultat în urma implementării proiectului, Planul de acțiune pentru 

conservarea populaţiei de urs brun din România, a fost asumat și aprobat prin Ordin de Ministru, de 

Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor și începând din anul 2021, o parte din acțiunile prevăzute sunt 

implementate printr-un proiect național. 
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Planificările temporale și spațiale au fost mereu actualizate, ținându-se cont atât de situația 

identificată în teren, cât și de unii factori politici (schimbări succesive în regimul politic național) și 

sociali independenți de echipa proiectului (Pandemia Covid 19), fapt ce condus la prelungirea 

implementării proiectului cu 24 de luni. 

Etapele concrete din teren au suferit fluctuații în aplicare, care pe parcurs au fost remediate, până 

la sfârșitul proiectului (prelungit). 

Monitorizarea implementării și rezultatelor proiectului a ținut cont de planificarea activităților, 

buna desfășurarea a activităților, realizarea rapoartelor anuale și finale, verificarea și validarea produselor 

proiectului și urmărirea modului de realizare a indicatorilor propuși în cadrul activității. Monitorizarea 

realizată de către echipa desemnată de proiect sub coordonarea managerului de proiect a avut rolul de a 

identifica problemele apărute și de a urgenta soluționarea acestora în vederea menținerii activităților în 

calendarul proiectului. 

Din punct de vedere al eficienței utilizării resurselor financiare nu au fost înregistrate decalaje 

majore față de planificarea inițială,  condițiile și regulile impuse de Prevederile Comune fiind respectate 

și asumate de toți beneficiarii proiectului LIFE FOR BEAR, cu excepția Beneficiarului asociat Ministerul 

Mediului Apelor și Pădurilor, care nu a cheltuit bugetul alocat în acest proiect. 

În cadrul acestei componente au fost transmise către Unitatea ENV.E-3 LIFE Nature următoarele 

rapoarte însoțite de anexe: 

- Inception Report – 01.06.2015 

- Progres Report I – 30.11.2016 

- Mid-term Report (în care s-a raportat și pentru perioada raportului de progres 2) – 31.05.2018 

- Progres Report III – 30.04.2019 

- Progres Report IV – 31.08.2020 

- Final Report – 28.02.2022 

 

5.4. Analiza beneficiilor pe termen lung  

 

5.4.1. Beneficii directe pentru specie, habitate și situri Natura 2000 

Prin implementarea acțiunilor proiectului LIFE FOR BEAR, sub egida logo LIFE și logo Natura 

2000, s-au aplicat mai multe activități, dintre care unele cu rol demonstrativ și de bune practici care au 

contribuit la reducerea impacturilor asupra speciei și care contribuie la păstrarea statutului de conservare 

a speciei. 

Prin acțiunile concrete de conservare a speciei urs brun, îmbunătățirea potențialului trofic al 

speciei în zonele de conflict, eliberarea urșilor captivi ilegal (lațuri), reducerea conflictelor directe om-

urs prin limitarea accesului urșilor la resturile menajere,  relocarea urșilor habituați, proiectul a contribuit 

la diminuarea conflictelor directe om-urs în zona de implementare a proiectului și a dat exemplu de bune 

practici autorităților locale, care și-au asumat să contribuie în continuare la implementarea acestor tipuri 

de acțiuni. 

Gestionarii fondurilor cinegetice, administratorii fondului forestier și administratorii siturilor 

Natura 2000, peste care se suprapune distribuția ursului brun în România, beneficiază de materiale 
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tehnice realizate în proiect, cu aplicabilitate practică în teren (Un îndrumar tehnic de aplicare a soluţiilor 

de îmbunătăţire a ofertei trofice favorabile hrănirii naturale a ursului și Norme tehnice privind setul de 

măsuri cu aplicabilitate silvocinegetică pentru zonele conflictuale), fapt ce aduce beneficii directe atât 

speciei, cât și habitatului speciei. 

Rezultatele proiectului, prin determinarea capacității de suport a habitatelor, menținerea stării de 

conservare favorabilă a speciei urs brun în zona de implementare a speciei, contribuie la măsurile asumate 

de România prin aderarea la Directiva Habitate, menținerea stării de conservare a speciilor de interes 

comunitar și implementarea corectă și eficientă a rețelei europene Natura 2000. 

Toate materialele rezultate în urma proiectului, începând cu ghiduri, îndrumare și finalizând cu 

îmbunătățirea cadrului legislativ (Ordin Ministru 625/208 – Plan de acțiune pentru conservarea 

populației de urs brun din România și Ordonanță de Urgență 81/2021 - privind aprobarea metodelor de 

intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra 

persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative) sunt folosite ca instrumente tehnice în managementul și conservarea 

speciei urs brun în România, de către toate entitățile cu rol activ și cu atribuții în acest domeniu. 

Localizarea spațială a proiectului și implicarea în proiect a principalelor categorii de factori 

interesați, cu atribuții în mod direct în managementul speciei urs brun, face ca beneficiile directe pentru 

specie, habitate și situri Natura 2000 să aibă un avantaj considerabil atât pe termen scurt, cât și pe termen 

lung, deoarece atât instituțiile/organizațiile, cât și personalul implicat în acest proiect, prin atribuții 

instituționale rămân în continuare în “slujba ursului”, aplicând experiența acumulată în cadrul 

proiectului. 

 

5.4.2. Sustenabilitatea și beneficii pe termen lung 

Rezultatele proiectului au stat la baza realizării unor acte normative, protocoale/acorduri de 

colaborare utilizate în managementul speciei urs brun în România: 

Acțiunea A2 - Suport tehnic pentru elaborare acte normative justificate tehnic: Ordin de ministru, care 

stabilește nivelul maxim de intervenție și prevenție în cazul speciei urs brun (Ursus arctos) 

Acțiunea C2 – Realizare protocoale de colaborare cu autoritățile locale 

 Intervenția echipei formată din personalul proiectului LIFE FOR BEAR în zona Brașov – Valea 

Prahovei, în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu primăriile din zonă. (sistem comunicare 

INCDS). 

 Inițiere, promovare și aprobare ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 81 din 21 iulie 2021privind 

aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor 

exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, 

precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 

 Intervenția echipelor la nivel de UAT formate în baza Ordonanței 81/2021 pentru prevenirea și 

combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora. 

Acțiunea C3 – Asigurarea cadrului legal, tehnic și logistic pentru acțiuni de capturare și relocare urși. 

Intervenția echipelor pentru capturare și relocare, la nivel de UAT formate în baza Ordonanței 81/2021 
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pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor 

acestora. 

Acțiunea C6 - Crearea  unui program prin AFM, de ajutor pentru instalarea de garduri electrice, de 

protecție împotriva animalelor sălbatice  

 

Apreciind impactul pe care îl poate avea asupra biodiversității și implementând metode de 

conservare ecologică, putem contribui la o mai bună planificare a diferitelor strategii sectoriale. Concret, 

în perioada de raportare, pe baza rezultatelor din proiect s-au realizat documente stategice la nivel 

național, în ceea ce privește despăgubirile atacurilor și pagubelor provocate de specia urs brun, atât în 

sectorul agricol și silvic, cât și omului în mod direct (spitalizare, daune morale, daune materiale rezultate 

în urma unor accidente auto, etc.) 

Proiectul LIFE FOR BEAR are rolul de-a armoniza interesele sociale-economice şi de a ajunge la o 

coexistență a ursului cu factorul antropic și necesitățile lui prin aprobarea Planului de acțiune pentru 

conservarea populației de urs brun din România și prin implementarea acestuia pe baza unui proiect 

finanțat din fonduri structurale (POIM). 

Având la bază Ordinul nr. 625/2018, conservarea speciei urs brun beneficiază de implementarea 

Planului național de acțiune prin derularea proiectului Implementarea planului național de acțiune 

pentru conservarea populației de urs brun din România, cod SMIS 136899, finanțat de Ministerul 

Fondurilor Europene prin programul POIM. Proiectul este implementat de Ministerul Mediului Apelor 

și Pădurilor, INCDS Marin Drăcea, R.N.P. Romsilva și R.P.L.P. Kronstadt R.A în perioada 08.07.2021 

– 31.12.2023.  În acest proiect se abordează următoarele activități principale, dintre care unele au caracter 

sustenabil, prevăzute în planul național de acțiune:  

 Înființarea unui complex pentru îngrijirea, reabilitarea și protecția ursului brun; 

 Determinarea zonelor de management al populației de urs brun la nivel național în vederea 

asigurării efectivului optim al populației de urs brun; 

 Îmbunătățirea capacității instituționale a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor; 

 Monitorizarea și estimarea genetică a populației de urs brun; 

 Achiziționarea și instalarea unor sisteme de protecție a animalelor domestice, a culturilor 

agricole și a bunurilor materiale; 

 Organizarea unei campanii de informare și conștientizarea publicului larg cu privire la 

conservarea populaţiei de urs brun. 

Asocierea în proiect a mai multor tipuri de entități (organizație neguvernamentală, administrație de 

parc natural, regii publice autonome locale care adimistrează fond forestier și gestionează fond cinegetic, 

institut de cercetări cu atribuții în domeniul silvic și cinegetic și minister cu atribuții în con conservarea 

biodiversității și managementul resurselor naturale) a dezvoltat un parteneriat insituțional complex, care 

va putea să continue și în viitor în alte proiecte, fapt dovedit și prin asociarea dintre M.M.A.P., INCDS, 

R.P.L.P. Kronstadt și R.N.P. Romsilva pentru realizarea proiectului cu privire la implementarea planului 

de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România în perioada 2021-2023. 
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5.4.3. Replicabilitate, transferabilitate, cooperare 

Prin Ordinul nr. 625/2018, emis de Ministrul Mediului Apelor și Pădurilor, conservarea speciei urs 

brun beneficiază de implementarea Planului național de acțiune realizat la Acțiunea C1,  prin derularea 

proiectului “Implementarea planului național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din 

România”. În cadrul acestui proiect, se replică rezultatele acțiunilor: 

Acțiunea A2/A3: (Determinarea zonelor de management al populației de urs brun la nivel național 

în vederea asigurării efectivului optim al populației de urs brun),  

- Analiza pagubelor și incidentelor om-urs (om rănit și/sau ucis de urs) pentru determinarea zonelor 

de management a conflictelor la nivel național. 

- Determinarea efectivelor optime a populației de urs brun în România, la nivel de fonduri 

cinegetice în zonele neacoperite de proiectul LIFE FOR BEAR și validarea efectivelor optime 

din cadrul  LIFE FOR BEAR în unele zone sensibile.  

- Cartarea zonelor de management ale speciei urs brun.      

 Acțiunea C3: Dezvoltarea capacității instituționale  

- Dotarea instituțiilor statului cu rol în managementul speciei urs brun cu echipamente specifice de 

capturare, tranchilizare și transport urși având la bază protocolul de intervenție realizat în 

proiectul LIFE FOR BEAR (20 de echipamente destinate Comisariatelor Județene ale Gărzilor 

de Mediu) 

- Înființarea unui complex pentru îngrijirea, reabilitarea și protecția ursului brun și intervenția 

echipei formată din personalul INCDS, RPLP și KRT în zona Brașov – Valea Prahovei pentru 

capturare și relocare  urși în complexul Timișul de Sus/Brașov, care se va construi în perioada 

2022-2023. 

Acțiunea C6: Extinderea exemplului de bune practice pentru protecția fermelor, animalelor 

domestice și culturilor agricole la nivel național 

- Instalarea a 1140 sisteme de protecție (garduri electrice) a animalelor domestice, a culturilor 

agricole și a bunurilor materiale, la nivel național în 560 de fonduri cinegetice cu efective de urs 

brun permanente. 

 

5.4.4. Cele mai bune practici 

Proiectul LIFE FOR BEAR a generat activități importante care au ca obiectiv reducerea conflictelor om-

urs și coexistența speciei urs brun cu omul pe termen lung.  

Principalele activități care se încadrează în categoria cele mai bune practici sunt: 

- Determinarea efectivelor optime pentru specia urs brun, la nivel de fond cinegetic pentru toată 

aria națională de distribuție a speciei. 

- Reducerea conflictelor om urs prin diversificarea ofertei trofice, acțiune care se poate implementa 

la nivel de fond cinegetic, pe suprafețele speciale destinate hranei faunei cinegetice, așa numitele 

“V” -uri, de către gestionarii fondurilor cinegetice. Rezultatele proiectului pun la dispoziția 

acestora metoda de realizare a acțiunii. 

- Reducerea conflictelor om-urs, prin limitarea atragerii urșilor în localități, securizând 

europubelele de colectare a resturilor menajere, prin montarea sistemelor bear-proof. 
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Management adecvat al deşeurilor menajere adaptat pentru fiecare zonă  critică în parte. În acest 

sens și în alte zone s-ar putea reduce în timp acest efect, prin măsuri combinate de mărire a ofertei 

trofice şi gestionarea deşeurilor cu măsuri specifice (containere speciale bear-proof; frecvenţă 

mărită de colectare a resturilor; dezinfecţii; substanţe repelente și educarea comunităților locale),  

- Reducerea pagubelor și a conflictelor provocate de urși la animale domestice, culturi 

agricole/pomicole, curți, obiective sociale, etc., prin instalarea unor garduri electrice, care au rolul 

să împiedice accesul ursului. 

- Intervenții asupra unor exemplare de urs, cu scopul de a le salva, reloca de către echipa specială 

dotată și formată în proiect, care funcționează în baza unui protocol bine stabilit.  

- Realizarea unor campanii de conștientizare și informare în cadrul mai multor școli din zona de 

implementare a proiectului, car au avut ca scop formarea unei opinii corecte a elevilor față de 

managementul și conservarea urșilor în România. 

Acest tip de activități implementate în cadrul acestui proiect se pot replica atât la alte unități de 

management naționale, cât și la nivel european, pentru țări cu condiții asemănătoare din punct de vedere 

al populației de urs și al habitatului acestuia. 

 

5.4.5. Inovația și caracterul demonstrativ al proiectului 

Toate serviciile din cadrul proiectului au fost contractate cu entități private, care fac parte din 

comunitățile de pe raza proiectului, fapt ce a fost un generator de venituri pentru mici întreprinzători 

locali. În perioada de raportare a fost contractată o companie locală care să producă pentru prima dată în 

România sisteme anti-urs de protecție a resturilor menajere din zonele urbane. 

Acțiuni cu caracter inovator și demonstrativ: 

- Implementarea şi promovarea unor tehnici demonstrativ inovative de cultivare (plantare) şi 

întreţinere a suprafeţelor destinate hranei faunei, în special pentru urs, cu specii de arbuști, 

subarbuști și pomi fructiferi. 

- Activitatea de multiplicare a muşuroaielor de furnici are impact direct prin crearea unei surse 

proteice importante, cu precădere pentru juvenili, primăvara la ieşirea din bârlog, o perioadă în 

care aceasta este deficitară în natură. 

- Crearea unui set de măsuri care să ajute la elaborarea amenajamentelor silvice, astfel încât 

lucrările aplicate asupra arboretelor cu precădere în zona siturilor Natura 2000, să permită 

promovarea într-un procent mai mare a speciilor erbacee, arbustive şi arborescente care fac parte 

din dieta ursului (acţiunile A.5;C.2;C.4;C.5; E.4). 

- Utilizarea unor sisteme bear-proof, care limitează accesul urșilor la resturile menajere: și-au 

dovedit eficiența și se pot replica și la nivelul altor U.A.T.-uri (primării). 

- Crearea unor echipe de intervenție la nivelul proiectului, asupra speciei urs a avut un puternic 

caracter demonstrativ, astfel încât pe baza experienței și rezultate acestei echipe, s-a creat cadrul 

legislativ național pentru înființarea unor astfel de echipe la nivel local, în întreg arealul de 

distribuție al speciei urs brun. (ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 81/2021). 

 



FINAL Report - LIFE FOR BEAR                                 LIFE 13 NAT/RO/001154                                                                                             

Page 118 of 154 

5.4.6. Indicatori de succes 

La nivelul proiectului au fost abordate mai multe elemente care stau la baza managementului și 

conservării speciei urs brun în România. Principalele elemente au fost: calitatea habitatului, capacitatea 

de suport a habitatului, distribuția speciei, starea generală de conservare a speciei, pagubele și conflictele 

provocate de specia urs, atitudinea oamenilor față de specie și îmbunătățirea cadrului legislativ care are 

legătură cu specia urs brun. 

Indicatorii de succes la sfârșitul proiectului (decembrie 2021) 

Nr. 

crt. 

Indicator Valoare indicator 

1 Statut de conservare IUCN  S-a păstrat: LC – Lest Concern (Specie 

neamenințată) 

2 Statut de conservare Directiva Habitate S-a păstrat: Favorabil 

3 Mărimea populației de urs (2016) Mărimea populației în creștere: 6050-6640 

exemplare 

4 Distribuția populației de urs recalculată 

(2017) 

Distribuția populației în creștere: 71.850 km2 

5 Situri NATURA 2000 destinate conservării 

speciei urs brun în România 

101 situri NATURA 2000 

Suprafața totală ocupată de situri: 21.811 km2  

6 Efective optime recalculate la nivel de 

fond cinegetic și la nivel național (2018) 

4002 exemplare (pentru 542 fonduri cinegetice) 

7 Categoria de bonitate habitatului la nivel 

de fond cinegetic și la național recalculată 

Categ I : 5,73% ; Categ II: 20,52%,  

Categ. III: 42,64%, Categ IV: 32, 12% 

Hartă cu distribuția ursului brun în România pe 

categorii de clase de bonitate 

8 Publicație carte – bonitatea habitatului 

ursului brun la nivel național 

Analiza  bonităţii  habitatului ursului brun la 

nivel naţional prin prisma dezvoltării socio-

economice din ultimul deceniu din România. 

Editura Silvica. 62 pagini. Anul 2020 

Publicat 200 exemplare și versiune on-line 

9 Managementul și conservarea populației de 

urs brun în România 

Plan de acțiune pentru conservarea populației de 

urs brun în România,  aprobat prin Ordin de 

Ministru- Ordinul nr. 625/2018, emis de 

Ministrul Mediului Apelor și Pădurilor 

10 Publicație carte - Plan de acțiune pentru 

conservarea populației de urs brun în 

România 

Planul de acțiune pentru conservarea populației 

de urs brun (Ursus arctos arctos) din România. 

Editura Silvică. 76 pagini, Anul 2020. Cartea a 

fost editată în limba română și limba engleză 

(2021). Ambele variante au fost realizate  atât în 

format print (400 exemplare), cât și în format 

electronic având ISBN diferite.  

11 Echipe de specialiști care intervin în cazuri 

de conflicte om-urs 

Agreate de Ministrul Mediului Apelor și 

Pădurilor prin adresa nr. 21830/ECU din 

01.10.2018 
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12 Funcționarea echipei de specialiști la nivel 

de proiect BEAR CONFLICT 

116 intervenții directe în teren 

167 urși subiecți ai intervențiilor 

13 Echipe de intervenție la nivel național 

pentru prevenirea și combaterea atacurilor 

exemplarelor de urs 

Cadrul legislativ care permite funcționarea 

echipelor de intervenție: Ordonanța 81/2021 

privind aprobarea metodelor de intervenție 

imediată pentru prevenirea și combaterea 

atacurilor exemplarelor de urs brun asupra 

persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul 

localităților 

14 Zone de risc pentru apariția conflictelor Hartă cu zone de risc conflicte om-urs la nivel 

național 

15 Analiza conflictelor om-urs Studiu la nivel național al analizei conflictelor 

om urs.  

Ordin de Ministru emis pentru derogări 

punctuale în intervenții asupra populației de urs 

în zonele unde a produs pagube însemnate: 

Ordinul 723/04.04.2022 pentru aprobarea 

nivelului de intervenție și prevenție în cazul 

speciei urs brun, în interesul sănătății și 

securității populației și în scopul prevenirii unor 

daune importante 

15 Reducerea conflictelor om-urs în zona de 

implementare a proiectului 

Reducerea cu peste 25% a conflictelor la 

finalizarea proiectului 

16 Instrumente tehnice pentru un management 

mai eficient al populației de urs brun în 

România 

1. Îndrumar practic pentru analiza bonităţii 

habitatelor populate cu urs 

2. Ghid de evaluare a pagubelor produse de urs 

3. Îndrumar practic pentru capturarea, relocarea 

și monitorizarea exemplarelor de urs-

problemă 

4. Îndrumar tehnic de aplicare a soluțiilor de 

îmbunătățire a ofertei trofice favorabile 

hrănirii naturale a ursului 

5. Norme tehnice privind setul de măsuri cu 

aplicabilitate în silvo-cinegetică pentru 

zonele conflictuale 

6. Ghid de bune practici pentru îmbunătățirea 

sistemelor de protecție a stânelor, culturilor, 

livezilor și fermelor apicole 

17 Funcționarea echipei BEAR TEAM 22 exemplare de urs capturate, relocate și 

monitorizate cu sisteme GSM/GPS 

18 Îmbunătățirea ofertei trofice favorabile 

hrănirii naturale a ursului în vecinătatea 

zonelor de conflict din zona pilot 

      26,1 ha de teren împădurite 

13160 de puieți pomi/arbuști fructiferi plantați 

  6000 de butași fructiferi plantați 

    400 de mușuroaie de furnici multiplicate 

19 Protecția stânelor, livezilor, culturilor 

agricole și fermelor apicole în vederea 

reducerii conflictelor om-urs 

20 de garduri electrice, distribuite și instalate în 

zona de implementare pilor a proiectului 
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20 Îmbunătățirea managementului deșeurilor 

menajere în zonele de conflict om-urs, din 

zona pilot  

75 sisteme anti-urs (bear-proof) care 

încorporează 150 de eurocontainere de 1100L 

instalate în teren 

10 sisteme anti-urs (bear-proof) pentru uz casnic 

– pubele adaptate și securizate, distribuite în 

teren 

21 Reducerea fenomenului urșilor habituați în 

zona pilot a proiectului 

Reducerea fenomenului cu 25%  de la începutul 

proiectului 

22 Menținerea stării de conservare favorabilă 

a populației de urs brun în ariile naturale 

protejate din zona de conflict Brașov-Valea 

Prahovei 

La sfârșitul proiectului starea de conservare a 

speciei urs brun este favorabilă în toate cele 5 

Situri Natura 2000 luate în studiu 

23 Schimburi de experiență și diseminare 

rezultate proiecte 

3 conferințe internaționale (The Internațional 

Association for Bear Research and Management) 

2 schimburi de experiență în afara țării 

1 congres internațional 

1 schimb de experiență național 

24 Mijloace de comunicare despre proiect Website proiect 

Pagina de socializare 

Canal youtube 

Materiale informative și promoționale 

Panouri informative 

Suport didactic: Educație ecologică – urs brun 

Conferințe de deschidere și închidere proiect 

Evenimente de informare 

Întâlniri de lucru 

Comunicare în grupuri restrânse sau individuale 

25 Acțiuni educative cu copii 30 acțiuni educative 

22 instituții de învățământ din Brașov, Predeal, 

Azuga, Bușteni, Sinaia. 

1500 elevi participanți (5% preșcolari, 85% 

școlari și 15% liceeni) 
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6. Comentarii asupra raportului financiar 

6.1. Sumarul costurilor  

 

Budget breakdown 
categories 

Total cost in € 

Costs incurred 
from the start 

date to 
31.12.2021 in € 

% of total costs 

1. Personnel 773.805   744.849,43 96,26 % 

2. Travel and subsistence 118.804  95.421,23 80,32 % 

3. External assistance 197.945   141.924,96 71,70 % 

4. Durable goods      

Infrastructure 21.850 21.341,49 97,67 % 

Equipment 311.445 236.029,11 75,79 % 

Prototype 0  0  

5. Land purchase / long-
term lease 

0  
0  

6. Consumables  33.644  12.198,91 36,26 % 

7. Other Costs  52.650  5.864,60 11,14 % 

8. Overheads   57.369  87.321,00 152,21 % 

TOTAL 1.567.512 1.344.950,72 85,80 % 
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7. Listă Livrabile și anexe 

 

7.1. Listă livrabile 

7.1.1. Listă livrabile (RO) 

Cod 

acțiune 
Livrabil 

Transmis cu raportul 

A1 Model chestionar socio-economic 
Anexa A.1.1 la 

Inception Report 

A1 Raport de teren 
Anexa A.1.2 la 

Inception Report 

A1 Studiu socio-economic al grupurilor de interes 
Anexa A.1.3 la 

Inception Report 

A2 Raport intermediar de analiză a conflictelor om-urs 
Anexa nr. A.2.1 la 

Progress Report I 

A2 Raport final 1 de analiză a conflictelor om-urs  
Anexa nr. A.2.3 

la Progress Report I 

A2 Raport final de analiză a conflictelor om-urs 
Livrabil la 

FINAL Report 

A3 Studiu privind bonitatea habitatelor  I draft 
Anexa nr. A.3 la 

Progress Report I 

A3 Studiu privind bonitatea habitatelor  Final Midterm Report 

A3 Îndrumar practic pentru analiza bonității Progress Report IV 

C1 
Un document care conţine planul de acţiune pentru 

conservarea populaţiei de urs brun din România – DRAFT 

Anexa C1 la Progress 

Report I 

C1 

Un document care conţine planul de acţiune pentru 

conservarea populaţiei de urs brun din România revizuit 

(aprobat prin Ordinul nr. 625/2018  Ministerul Mediului) 

Midterm Report 

C1 
Un document care conţine planul de management pentru 

conservarea populaţiei de urs din România 

FINAL Report 

C2 Raport de activitate parțial 
Anexa nr. C.2. la 

Progress Report I 

C2 Ghid de evaluare a pagubelor  
Anexa nr. C.2.3 la 

Progress Report 

C3 Raport de activitate I 
Anexa nr. C3.1. la 

Inception Report 

C3 Raport de activitate II Midterm Report 

C3 Raport final de activitate FINAL Report 

C4 Raport de activitate privind îmbunătăţirea ofertei trofice FINAL Report 

C5 
Set de măsuri silvotehnice pentru conservarea ursului brun - 

draft 

Anexa nr. C.5.1. la 

Progress Report I 
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C5 
Set de măsuri silvotehnice pentru conservarea ursului brun - 

Final 

FINAL Report 

C6 Raport 1 de implementare a sistemelor de protecţie 
Anexa nr. C.6. la 

Progress Report I 

C6 Raport 2 de implementare a sistemelor de protecţie FINAL Report 

C7 Raport de activitate parţial 
Anexa nr. C.7. la  

Progress Report I 

C7 
Raport de activitate final şi baza de date GIS încărcată cu 

informaţii 

FINAL Report 

C8 Raport de activitate parţial 
Anexa nr. C.8. la 

Progress Report I 

C8 Raport de îmbunătăţire a managementului deşeurilor FINAL Report 

D1 Raport de monitorizare I 
Anexa D.1. la Progress 

Report I 

D1 Raport de monitorizare II Midterm Report 

D1 Raport de monitorizare III Progress Report III 

D1 Raport final de monitorizare FINAL Report 

D2 Raport de monitorizare I 
Anexa D.2.1 la 

Progress Report I 

D2 Raport de monitorizare II 
Anexa D.2.2 la 

Progress Report I 

D2 Raport de monitorizare III Midterm Report 

D2 Raport de monitorizare IV  Progress Report III 

D2 Raport final de monitorizare FINAL Report 

D3 

Raport de evaluare a stării inițiale de conservare a ursului brun 

în zona proiectului, prin stabilirea indicatorilor de pornire 

pentru acțiunile de tip C 

Anexa D.3.1. la 

Inception Report 

E1 Logo proiect 
Anexa nr. E.1.2 la 

Inception Report 

E1 Autocolante proiect 
Anexa nr. E.1.3 la 

Inception Report 

E1 Banner proiect 

Anexele nr. 

E.1.4 și E.1.5 la 

Inception Report 

E1 Broşuri format A5 
Anexa nr. E.1.6 la 

Inception Report 

E1 Pixuri personalizate 
Anexa nr. E.1.7 la 

Inception Report 

E1 Postere format A2 
Anexa nr. E.1.8 la 

Inception Report 

E2 Realizare website  
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E3 Realizare concept panouri de informare 
Anexa nr. E.3.1 la 

Inception Report 

E3 Realizare fluturaş hârtie reciclabilă 
Anexa nr. E.3.2 la 

Inception Report 

E3 Raport final de promovare a proiectului FINAL Report 

E4 Elaborarea panourilor informative 
Anexele E.4.1-E.4.5. la 

Progress Report I 

E4 Ghid informaţii concrete vizând bunele practici pastorale 
Anexa E.4.6. la 

Progress Report I 

E4 
Raport de conştientizare-diseminare a acţiunilor de 

conservare - draft 

Progress Report III 

E4 
Raport de conştientizare-diseminare a acţiunilor de 

conservare – FINAL 

FINAL Report 

E5 Raport de conştientizare promovare SCI-uri Progress Report IV 

E6 Layman’s Report FINAL Report 

F1 Acorduri de colaborare  Inception Report 

F1 Raport de inițiere a proiectului Inception Report 

F1 Raport anual de proiect I Progress Report I 

F1 Raport anual de proiect II Midterm Report 

F1 Raport anual de proiect III Progress Report III 

F1 Raport anual de proiect IV Progress Report IV 

F1 Raport final de proiect FINAL Report 

F2 Raport privind schimbul de experiență în țară Progress Report IV 

F2 Raport privind schimbul de experiență în străinătate Progress Report III 

F3 Raport audit FINAL Report 

F4 Planul de conservare “After LIFE” FINAL Report 

F5 Raport de monitorizare I Inception Report 

F5 Raport de monitorizare II Inception Report 

F5 Raport de monitorizare III ( III –IV) Progress Report III 

F5 Raport de monitorizare IV (V-VI) Progress Report III 

F5 Raport de monitorizare V (VII-VIII) Progress Report III 

F5 Raport de monitorizare VI Progress Report IV 

F5 Raport de monitorizare VII  FINAL Report 

F5 Raport de monitorizare final VIII FINAL Report 
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7.1.2. Deliverables list (EN) 

ACTION 

CODE 
Deliverables 

Submitted with the 

report 

A1 Socio-economic questionnaire model 
Annex A.1.1 to 

inception Report 

A1 Field report 
Annex A.1.2 to 

Inception Report 

A1 Socio-economic study of interest groups 
Annex A.1.3 to 

inception Report 

A2 Interim report on the analysis of human-bear conflicts 
Annex no. A.2.1 to 

Progress Report I 

A2 Final Report 1 on human-bear conflict analysis  
Annex no. A.2.3 

at Progress Report I 

A2 Final report on the analysis of human-bear conflicts 
Deliverable at  

FINAL Report 

A3 Study on the creditworthiness of habitats I draft 
Annex no. A.3 to 

Progress Report I 

A3 Study on the creditworthiness of final habitats Midterm Report  

A3 Practical guide for creditworthiness analysis Progress Report IV 

C1 
A document containing the action plan for the conservation 

of the brown bear population in Romania – DRAFT 

Annex C1 to Progress 

Report I 

C1 

A document containing the revised action plan for the 

conservation of the brown bear population in Romania 

(approved by Order no. 625/2018 Ministry of Environment) 

Midterm Report 

C1 
A document containing the management plan for the 

conservation of the bear population in Romania 

FINAL Report 

C2 Partial activity report 
Annex no. C.2. to 

Progress Report I 

C2 Damage assessment guide  
Annex no. C.2.3 at 

Progress Report 

C3 Activity report I 
Annex no. C3.1. at 

Inception Report 

C3 Activity report II Midterm Report 

C3 Final activity report FINAL Report 

C4 Activity report on the improvement of the trophic offer FINAL Report 

C5 
Set of silvotechnical measures for the preservation of the 

brown bear - draft 

Annex no. C.5.1. to 

Progress Report I 

C5 
Set of forestry measures for the preservation of the brown 

bear - Final 

FINAL Report 

C6 Report 1 on the implementation of protection systems 
Annex no. C.6. to 

Progress Report I 
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C6 Report 2 on the implementation of protection systems FINAL Report 

C7 Partial activity report 
Annex no. C.7. to 

Progress Report I 

C7 
Final activity report and gis database loaded with 

information 

FINAL Report 

C8 Partial activity report 
Annex no. C.8. to 

Progress Report I 

C8 Waste management improvement report FINAL Report 

D1 Monitoring report I 
Annex D.1. at Progress 

Report I 

D1 Monitoring report II Midterm Report  

D1 Monitoring report III Progress Report III 

D1 Final monitoring report FINAL Report 

D2 Monitoring report I 
Annex D.2.1 to 

Progress Report I 

D2 Monitoring report II 
Annex D.2.2 to 

Progress Report I 

D2 Monitoring report III Midterm Report 

D2 Monitoring report IV  Progress Report III 

D2 Final monitoring report FINAL Report 

D3 

Report assessing the initial conservation status of the brown 

bear in the project area, by establishing the starting 

indicators for type C actions 

Annex D.3.1. at 

Inception Report 

E1 Logo project 
Annex no. E.1.2 at 

Inception Report 

E1 Project stickers 
Annex no. E.1.3 at 

Inception Report 

E1 Banner project 

Annexes no.  

E.1.4 and E.1.5 at 

Inception Report 

E1 A5 format brochures 
Annex no. E.1.6 at 

Inception Report 

E1 Custom pens 
Annex no. E.1.7 at 

Inception Report 

E1 Posters A2 format 
Annex no. E.1.8 at 

Inception Report 

E2 Website development  

E3 Realization of the concept of information panels 
Annex no. E.3.1 at 

Inception Report 

E3 Making the flyer of recyclable paper 
Annex no. E.3.2 at 

Inception Report 
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E3 Final report on the promotion of the project  FINAL Report 

E4 Development of information panels 
Annexes E.4.1 to E.4.5. 

at Progress Report I 

E4 Guide to concrete information on good pastoral practices 
Annex E.4.6. at 

Progress Report I 

E4 
Awareness-dissemination report of conservation actions - 

draft 

Progress Report III 

E4 
Awareness-dissemination report of conservation actions – 

FINAL 

FINAL Report 

E5 Awareness report on the promotion of SCI's Progress Report IV 

E6 Layman's Report FINAL Report 

F1 Collaboration agreements  Inception Report 

F1 Project initiation report Inception Report 

F1 Annual Project Report I Progress Report I 

F1 Annual Project Report II Midterm Report 

F1 Annual Project Report III Progress Report III 

F1 Annual Project Report IV Progress Report IV 

F1 Final project report FINAL Report 

F2 Report on the exchange of experience in the country Progress Report IV 

F2 Report on the exchange of experience abroad Progress Report III 

F3 Audit report FINAL Report 

F4 Conservation plan "After LIFE" FINAL Report 

F5 Monitoring report I Inception Report 

F5 Monitoring report II Inception Report 

F5 Monitoring report III ( III - IV) Progress Report III 

F5 Monitoring report IV (V-VI) Progress Report III 

F5 Monitoring report V (VII-VIII) Progress Report III 

F5 Monitoring report VI Progress Report IV 

F5 Monitoring report VII  FINAL Report 

F5 Final monitoring report VIII FINAL Report 
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7.2. Anexe 

7.2.1. Listă anexe (RO) 

Anexele au fost organizate în ordinea rapoartelor trimise, pe activități. 

 

Action A1 

Anexe transmise cu Inception Report (2015): 

 Anexa nr. A.1.4. Lista factorilor de interes identificaţi 

 

Action A2 

Anexa transmisă cu Inception Report (2015): 

 Anexa nr. A.2.1 - Chestionarul (Fișa de teren - analiza conflictelor om-urs la nivel naţional şi 

local în zona de conflict Braşov - Valea Prahovei). 

 

Anexe transmise cu Progress Report I (2016): 

 Anexa nr. A.2.2. Chestionar analiza conflictelor om-urs la nivel naţional şi local în zona de 

conflict Brasov-Valea Prahovei 

 Anexa nr. A.2.4. Ghid de interviu 

 Anexa nr. A.2.5. Harta-Modelul de risc al conflictelor directe 

 Anexa nr. A.2.6. Harta-Numărul oamenilor decedaţi şi răniţi în conflicte directe 2014-2016 

 Anexa nr. A.2.7. Harta-Pagubele şi conflictele directe produse de urs 2014 

 Anexa nr. A.2.8. Harta-Pagubele şi conflictele directe produse de urs 2015 

 Anexa nr. A.2.9. Harta-Pagubele şi conflictele directe produse de urs 2016 

 Anexa nr. A.2.10. Harta-Tipurile de pagube şi conflicte om-urs 2014-2016 

 Anexa nr. A.2.11. Harta-Valoarea pagubelor produse de urs 2014-2016 

 

Anexe transmise cu Midterm Report (2018): 

 Anexa nr. A.2.1. Harta modelului de risc al conflictelor directe provocate de urs în zona de 

implementare a acțiunilor concrete ale proiectului 

 Anexa nr. A.2.2. Harta cu distribuția pagubelor în funcție de valoarea acestora la nivel național 

înregistrate oficial în perioada 2012-2017 

 Anexa nr. A.2.3. Harta pagubelor și conflictelor directe produse de urs la nivel național 

înregistrate la Ministerul Mediului și Garda Forestieră în anul 2014 

 Anexa nr. A.2.4. Harta pagubelor și conflictelor directe produse de urs la nivel național 

înregistrate la Ministerul Mediului și Garda Forestieră în anul 2015 

 Anexa nr. A.2.5. Harta pagubelor și conflictelor directe produse de urs la nivel național 

înregistrate la Ministerul Mediului și Garda Forestieră în anul 2016 

 Anexa nr. A.2.6. Harta pagubelor și conflictelor directe produse de urs la nivel național 

înregistrate la Ministerul Mediului și Garda Forestieră în anul 2017 

 

Anexe transmise cu Progress Report III (2019): 

 Anexa nr. A.2.1. Rezultate parțiale A2 la Progress Report III 
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 Anexa nr. A.2.2. Harta pagubelor și conflictelor directe produse de urs la nivel național 

înregistrate la Ministerul Mediului și Garda Forestieră în anul 2017 

 Anexa nr. A.2.2. Harta pagubelor și conflictelor directe produse de urs la nivel național 

înregistrate la Ministerul Mediului și Garda Forestieră în anul 2018 

 Anexa nr. A.2.3. Harta cu distribuția pagubelor în funcție de valoarea acestora la nivel național 

înregistrate oficial în perioada 2012-2018 

 Anexa nr. A.2.4. Harta tipurilor de pagubelor și conflictelor directe produse de urs la nivel 

național înregistrate pentru perioada 2014 - aprilie 2019 

 Anexa nr. A.2.4. Harta pe ani a conflictelor directe om urs, finalizate cu oameni răniți sau 

decedați 

Anexe transmise cu Progress Report IV (2020): 

 Anexa A.2.1. Analiză comparativă a Articolului 13 din Legea Nr. 13/2020  

 Anexa A.2.2. Centralizator privind despăgubirea pagubelor pagubele acordate conform HG 

nr. 1679/2008 cauzate de speciile de carnivore mari – perioada de raportare 

 

Anexe transmise cu FINAL Report (2022): 

 Anexa nr. A.2.1. Referat de aprobare proiect de ordin nivel intervenție și prevenție urs 

 

Action A3 

Anexe transmise cu Inception Report:  

 A.3.1. Harta parțială a bonității fondurilor cinegetice 

 A.3.2. Bonitare parțială – tabel 

 

Anexe transmise cu Progress Report 1: 

 Anexa nr. A.3. Studiu privind bonitatea habitatelor de urs în România - draft 

 Anexa nr. A.3.1. Hartă-Analiza bonității fondurilor cinegetice și calculul efectivelor optime de 

urs 

 Anexa nr. A.3.2. Cheie pentru diagnoza ecologică a terenurilor cu urs 

 Anexa nr. A.3.3. Date care au stat la calculul bonității fondurilor cinegetic 

 

Anexe transmise cu Midterm Report: 

 Anexa nr. A.3.1. Harta bonității fondurilor cinegetice și a efectivelor optime de urs 

 Anexa nr. A.3.2. Harta cu distribuția comparativă a factorului antropic în zona de implementare 

a proiectului 

 Anexa nr. A.3.3. Efectivele optime la nivel de fond cinegetic 

 

Anexe transmise cu FINAL Report:  

 Anexa A.3.1. Analiza  bonităţii  habitatului ursului brun la nivel naţional prin prisma dezvoltării 

socio-economice din ultimul deceniu din România. Editura Silvica. 62 pagini. Anul 2020 
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Action C1 

Anexe transmise cu Inception Report: 

 Anexa nr. C.1.1 – Invitații și prezența la ședința de lucru revizuire plan de acțiune urs 

 Anexa nr. C.1.2 - Baza de date cu articole privind fundamentarea ştiinţifică a revizuirii planului 

de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun  

 

Anexe transmise cu Progress Report I: 

 Anexa nr. C.1.1. Minuta întâlnirii - Analiza planului de acţiune pentru conservarea populaţiei de 

urs 

 Anexa nr. C.1.2. Prezenţa întâlnirii privind planul de acţiune la ursul brun 

 

Anexe transmise cu Midterm Report: 

 Anexa nr. C.1.1 – Baza de date cu articole privind fundamentarea ştiinţifică a revizuirii planului 

de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun  

 Anexa nr. C.1.2. – Listele de prezență la cele 4 întâlniri ale grupului de lucru   

 Anexa nr. C.1.3. – Procedura de dezbatere publică la Palatul Parlamentului 

 Anexa nr. C.1.4. – Minuta dezbaterii publice de la sediul Palatului Parlamentului din data de 

09.05.2018/Propuneri integrate în planul de acțiune pentru conservarea populației de urs brun 

din România, în documentul final, după dezbaterea publică de la Palatul Parlamentului din data 

de 09.05.2018. 

 Anexa nr. C.1.5. - Ordinul nr. 625/2018 privind aprobarea Planului național de acțiune pentru 

conservarea populației de urs brun din România 

 Anexa nr. C.1.6. – Extras bază date POIM – Propunere proiect 124646 – Implementarea 

măsurilor cuprinse în planul național de acțiune pentru ursul brun (Ursus arctos) în România 

 

Anexe transmise cu Progress Report III: 

 Anexa nr. C.1.1 Raport cu privire la întâlnirile de lucru din cadrul acțiuni C1 

 Anexa nr. C.1.2. Document de lucru cu privire la temele abordate în Planul de management al 

populației de urs brun în România 

 Anexa nr. C.1.3. Planul național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun în 

România  tradus în limba engleză  

 

Anexe transmise cu Progress Report IV (2020): 

 Anexa C.1.1. Acțiuni proiect extrase din planul național de acțiune pentru conservarea 

populației de urs brun din România 

 Anexa C.1.2. Instrucțiuni evaluare Nr. 2017/CA/10.04.2020 

 

Anexe transmise cu FINAL Report: 

 Anexa C.1.1. Planul de acțiune pentru conservarea populației de urs brun (Ursus arctos 

arctos) din România. Editura Silvică. 76 pagini, Anul 2020 
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 Anexa C.1.2. Action plan for the conservation of brown bear in Romania. Editura Silvică, 76 

pagini, Anul 2021 

 

 

Action C2 

Anexe transmise cu Progress Report I: 

 Anexa nr. C.2.1. Minuta întâlnirii din data de 16.12.2015 privind problematica speciei urs, 

organizată la sediul MMAP 

 Anexa nr. C.2.2. Invitaţie, lista de prezenţă şi minuta întâlnire, pentru dezvoltarea planului de 

intervenţie pentru situaţii de urgenţă provocate de animalele sălbatice 

 Anexa nr. C.2.4. Invitaţie şi lista participanţi 

 Anexa nr. C.2.5. Propunere de Hotărâre de Guvern  

 Anexa nr. C.2.6. Nota de fundamentare propunere HG 

 Anexa nr. C.2.7. Harta intervenţii echipei BEAR CONFLICT în perioada 2014-2016 

 

Anexe transmise cu Midterm Report: 

 Anexa nr. C.2.1. Harta cu locațiile intervențiilor echipei de specialiști pentru rezolvarea 

situațiilor conflictuale dintre om și urs în perioada 2014 – 31.05.2018 

 Anexa nr. C.2.2. Invitații și liste de prezență pentru întâlnirile de lucru de la Ministerul 

Mediului organizate la Ministerul Mediului în perioada martie 2017 – iulie 2017 în care s-a 

reluat analizarea reglementări intervențiilor situațiilor de urgență generate de carnivorele mari 

care pun în pericol sănătatea și securitatea locuitorilor.  

 Anexa nr. C.2.3. Acte normative funcționare Grup de lucru carnivore mari 

 Anexa nr. C.2.4. Propunere completare acte normative Ordin de ministru comun Ministerul 

Mediului și Ministerul Afacerilor Interne / Draft referat aprobare Ministerul Mediului 

 Anexa C.2.5. Legea nr.212/2017 pentru pentru completarea Legii nr. 550/2004 privind 

organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române  

 Anexa C.2.6. Ordin nr. 1072 din 10.11.2017 privind constituirea unei comisii mixte de evaluare 

a măsurilor pentru prevenirea situațiilor de urgență generate de urs și alte animale sălbatice în 

județul Brașov. 

 Anexa C.2.7. Adresa nr. 21830/ECU din 01.10.2018 prin care Ministerul Mediului agrează 

echipa de specialiști BEAR CONFLICT pentru rezolvarea situaților conflictuale dintre om și 

urs 

 

Anexe transmise cu Progress Report III (2019): 

 Anexa  C.2.1. Intevenții echipă Bear Conflict în perioada 01.06.2018-30.04.2019 

 Anexa C.2.2. Hartă cu locațiile unde a intervenit echipa BEAR CONFLICT în perioada mai 

2018-mai 2019 

 Anexa C.2.3. Solicitare curs instruire/ Listă prezență 

 Anexa C.2.4 Harta zonelor de risc de conflicte om-urs la nivel național  

 Anexa C.2.5 Notă de Fundamentare - Ministerul Mediului și Ministerul Apelor și Pădurilor  
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 Anexa C.2.6 Propunere legislativa cd_126/2018 cu privire la modificarea HG  privind 

modalitățiile de acordare a despăgubirilor și de prevenire a pagubelor cauzate de fauna 

cinegetică 

 Anexa C.2.7. Decizia Curții Constituționale nr. 76 din 30.01.2019, care admite obiecția de 

neconstituționalitate formulată de Președintele României  

 

Anexe transmise cu Progress Report IV (2020): 

 Anexa C2.1. Intervenții echipa BEAR CONFLICT 2020 

 Anexa C2.2. Hartă localizare Interventii echipa BEAR CONFLICT 2020 

 Anexa C2.3. LEGE  Nr. 13/2020 din 9 ianuarie 2020 

 Anexa C2.4 Punct de vedere Guvernul României 

 

Anexe transmise cu Final Report  (2022): 

 Anexa C.2.1. Intervenții echipa BEAR CONFLICT 2014_2021 

 Anexa C..2.2. Hartă localizare Intervenții echipa BEAR CONFLICT 

 Anexa C.2.3. LEGE Nr. 13/2020  

 Anexa C.2.4. Propunere Hotărâre de Guvern 

 Anexa C.2.5. Ordonanța de urgență nr. 81/2021 

 Anexa C.2.6. ORDIN Nr. 1415/2021 din 11 august 2021 

 

Action C3 

Anexe transmise cu Inception Report: 

 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 

 

Anexe transmise cu Progress Report I: 

 Anexa nr. C.3.1. Harta-Locaţii ale acţiunilor desfăşurate pentru eliberarea urşilor prinşi în laţ-

relocare 

 Anexa nr. C.3.2. Harta-Urs problemă capturat şi monitorizat C 39078 

 Anexa nr. C.3.3. Harta-Urs problemă capturat şi monitorizat C 39081 

 Anexa nr. C.3.4. Harta-Urs problemă capturat şi monitorizat C 39082 

 Anexa nr. C.3.5. Acord capturare gestionari fonduri cinegetice 

 Anexa nr. C.3.6. Derogare MM 

 Anexa nr. C.3.7. Autorizații de mediu 
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Anexe transmise cu Midterm Report: 

 Anexa nr. C.3.1. Hartă capturare relocare urși în perioada 2015 – 2018 

 Anexa nr. C.3.2. Hartă teritorii pentru toți urșii capturați 

 Anexa nr. C.3.3. Hărți utilizare teritorii pentru fiecare urs monitorizat cu GPS/GSM 

 Anexa nr. C.3.4. Sistem capturare cu plase animale libere – CODA All NET GUN 

 Anexa nr. C.3.5. Fișe capturare urși în perioada 2015 – 2018 

 

Anexe transmise cu Progress Report III: 

 Anexa C.3.1. Intervenții relocare urși 

 Anexa C.3.2. Hartă locații capturare urși 

 Anexa C.3.3. Hărți urși relocați și monitorizați cu GPS 

 

Anexe transmise cu Progress Report IV (2020): 

 Anexa C.3.1. Urși monitorizați GPS 

 Anexa C.3.2. Hartă locații capturare pentru toții urșii monitorizați prin GPS 

 Anexa C.3.3. Hărți urși relocați și monitorizați cu GPS 

 

Anexe transmise cu FINAL Report (2022): 

 Anexa C.3.1.1. Acțiuni relocare urși în perioada 01.10.2024– 30.12.2021 

 Anexa C.3.1.2 Date GPS ursi monitorizati 

 Anexa C.3.2. Hartă locații capturare pentru toții urșii monitorizați prin GPS 

 

 

Action C4 

Anexe transmise cu Inception Report: 

 Anexa nr. C.4.1. - Metodologie: Propagarea artificială a mușuroaielor de furnici 

 Anexa nr. C.4.2. - Hartă distribuție mușuroaie de furnici la nivel național 

 Anexa nr. C.4.3. - Hartă cu zonele de amplasare a culturilor cinegetice 

 

Anexe transmise cu Progress Report I: 

 Anexa nr. C.4.1. Harta-Locaţii ale muşuroaielor de furnici identificate şi multiplicate 

 Anexa nr. C.4.2. Harta-Locaţii ale suprafeţelor unde s-au plantat puieţi 

 

Anexe transmise cu Midterm Report: 

 Anexa nr. C.4.1. Harta suprafețelor în care s-au plantat puieți în perioada 2015-2017 

 Anexa nr. C.4.2. Harta-Locaţii ale muşuroaielor de furnici identificate şi multiplicate până la 

data de 31.05.2018 

 

Anexe transmise cu Progress Report III (2019): 

 Anexa C.4.1. Hartă localizare mușuroaie de furnici pentru perioada 2015-2019 
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 Anexa C.4.2. Hartă localizare culturi cinegetice (puieți) unde s-au plantat puieții.Situație la nivelul 

anului 2018 

 

Anexe transmise cu Progress Report IV (2020): 

 Anexa C.4.1. Situația multiplicării mușuroaielor de furnici anul 2020 

 Anexa C.4.2. Hartă mușuroie de furnici anul 2020 

 

Anexe transmise Final Report (2022) 

 Anexa C.4.1. Situația lucărilor de îmbunătățire a ofertei trofice în perioada 2016_ 2020 

 Anexa C.4.2. Hartă mușuroie de furnici realizate în perioada 2016_2020 

 Anexa C.4.3. Hartă culturilor realizate în perioada 2016_2020 

 

Action C5 

Anexe transmise cu Progress Report I: 

 Anexa nr. C.5.1. Set de măsuri silvotehnice pentru conservarea ursului brun 

 

Anexe transmise cu Progress Report III(2019): 

 Anexa C.5.1. Studiu tehnic privind îmbunătățirea potențialului trofic al terenurilor destinate 

hranei faunei de interes cinegetic)  

 

 

Action C6 

Anexe transmise cu Inception Report: 

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

 

Anexe transmise cu Progress Report I: 

 Anexa nr. C.6.1. Harta-Pagube la stâne 

 Anexa nr. C.6.2. Harta-Locaţii ale stânelor şi gardurilor electrice montate 

 Anexa nr. C.6.3. Situaţia pagubelor produse de urs la nivelul ariei de implementare a proiectului 

în perioada 2015-2016 

 

Anexe transmise cu Midterm Report 

 Anexa nr. C.6.1. Harta monitorizări pagubelor la stâne până la data de 31.05.2018 

 Anexa nr. C.6.2. Harta stânelor monitorizate şi a gardurilor electrice montate până la data de 

31.05.2018 

 Anexa nr. C.6.3. Situația stânelor monitorizate la nivelul anului 2018 – Tabel 

 

Anexe transmise cu Progress Report III (2019): 

 Anexa nr. C.6.1. Situația stânelor monitorizate la nivelul anului 2018 

 Anexa nr. C.6.2. Harta monitorizării pagubelor la stâne până la data de 30.04.2019 

 Anexa nr. C.6.3. Harta gardurilor electrice instalate și distribuția stânelor.  
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Anexe transmise cu Progress Report IV (2020): 

 Anexa C.6.1. Situația gardurilor electrice montate în teren anul 2020 

 Anexa C.6.2. Situația stânelor monitorizate la nivelul anului 2019). 

 Anexa C.6.3. Harta monitorizării pagubelor la stâne pe tot parcursul anului 2019 

 

Anexe transmise cu Final Report IV (2022): 

 Anexa C.6.1. Situația gardurilor electrice montate în teren anul 2021 

 Anexa C.6.2. Harta gardurilor electrice instalate în perioada 2015-2021 

 Anexa C.6.3. Harta monitorizării pagubelor la stâne în perioada 2020-2021 

 Anexa C.6.4. Situația stânelor monitorizate la nivelul anului 2021 

 

Action C7 

Anexe transmise cu Inception Report: 

 CD cu Baza de date GIS în format ESRI file geodatabase, în proiecţie Stereografică 1970 

(Datum Dealul Piscului 1970) 

 

Anexe transmise cu Midterm Report 

 CD cu Baza de date GIS în format ESRI file geodatabase, în proiecţie Stereografică 1970 

(Datum Dealul Piscului 1970) – versiune la 31.05.2018 

 

Anexe transmise cu Progress Report III(2019): 

 CD cu Baza de date GIS în format ESRI file geodatabase, în proiecţie Stereografică 1970 

(Datum Dealul Piscului 1970) – versiune la 30.04.2019 

 

Anexe transmise cu Progress Report IV (2020): 

CD cu Baza de date GIS în format ESRI file geodatabase, în proiecţie Stereografică 1970 (Datum Dealul 

Piscului 1970) – versiune la 30.08.2020 

 

Anexe transmise cu Final Report  (2022): 

 CD cu Baza de date GIS în format ESRI file geodatabase, în proiecţie Stereografică 1970 

(Datum Dealul Piscului 1970) – versiune la 28.02.2022 

 

 

Action C8 

Anexe transmise cu Inception Report: 

 Anexa nr. C.8.1. Fișa de patrulare   

 

Anexe transmise cu Progress Report I: 

 Anexa nr. C.8.1. Harta - Locaţii ale prezenţei urşilor la zone de resturi menajere în anul 2016 

 Anexa nr. C.8.2. Harta - Traseele de patrulare a echipei Life for bear 

 Anexa nr. C.8.3. Grafic de patrulare 
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 Anexa nr. C.8.4. Fişa standard de patrulare 

 Anexa nr. C.8.5. Rapoarte de activitate privind patrularea 

 Anexa nr. C.8.6. Prezenţă întâlnire managementul deşeurilor şi E.4. Campanie de conştientizare 

a acţiunilor de conservare a ursului 18.12.2015 

 

Anexe transmise cu Midterm Report: 

 Anexa nr. C.8.1. Harta - Locaţii ale prezenţei urşilor la zone de resturi menajere în 2016 

 Anexa nr. C.8.2. Harta - Locaţii ale prezenţei urşilor la zone de resturi menajere în 2017 

 Anexa nr. C.8.3. Harta - Locaţii ale prezenţei urşilor la zone de resturi menajere în 2018 

 

Anexe transmise cu Progress Report III (2019): 

 Anexa nr. C.8.1. Harta - Locaţii ale prezenţei urşilor la zone de resturi menajere în anul 2018 

 Anexa nr. C.8.2. Harta - Locaţii ale prezenţei urşilor la zone de resturi menajere în perioada 

martie-aprilie 2019 

 Anexa nr. C.8.2. Harta cu locațiile propuse pentru amplasarea containarelor 

 Anexa nr. C.8.3. Lista factorilor locali implicați în managementul resturilor menajere 

 Anexa C.8.4. Descriere containere bear-proof 

 

Anexe transmise cu Progress Report IV (2020): 

 Anexa nr.  C8.1. Listă de prezență și minută întâlnire de lucru din data de 04.11.2019 

 Anexa nr.  C8.2. Hartă cu locațiile propuse pentru amplasarea sistemelor anti urs 

 Anexa nr.  C8.3. Hartă cu zonele de frecventare ale urșilor  

 Anexa nr.  C8.4. Procedură licitație sisteme/pubele anti urs 

 

Anexe transmise cu FINAL Report (2022): 

 Anexa nr.  C8.1. Harta cu distribuția sistemelor bear-proof în zona de implementare a 

proiectului 

 Anexa nr.  C8.2. Hartă cu zonele de frecventare ale urșilor în perioada 2020-2021 

 Anexa nr. C.8.3. Evoluția fenomenului de habituare a urșilor în perioada 2015_2021 

 Anexa nr. C.8.4. Protocoale colaborare cu autoritățile locale 

 

 

Action D1 

Anexe transmise cu Progress Report I: 

 Anexa nr. D.1.1. Metodologie pentru determinarea și monitorizarea stării de conservare a 

ursului brun 

 

Anexe transmise cu Progress Report III: 

 Anexa nr. D.1.1 Raport de monitorizare II revizuit 

 

 



FINAL Report - LIFE FOR BEAR                                 LIFE 13 NAT/RO/001154                                                                                             

Page 137 of 154 

Anexe transmise cu Progress Report IV (2020): 

 Anexa D.1.1. Raport monitorizare IV pentru anul 2019 

 Anexa D.1.2. Fișe monitorizare parametri în teren (exemplu) 

 

Anexe transmise cu  FINAL Report (2022): 

Anexa nr. D.1.1. Hărți cu starea de conservarea a siturilor Natura 2000 

 

Action D2 

Anexe transmise cu Progress Report I: 

 Anexa D.2.3. Fișă monitorizare indicatori D.2.a 

 Anexa D.2.4. Fișă monitorizare impact D.2.b 

 Anexa D.2.5. Model raport monitorizare APN Bucegi 

 

Action E1 

Anexe transmise cu Inception Report: 

 Anexa nr. E.1.1- Comunicat de presă  

 

Anexe transmise cu Progress Report I: 

 Anexa nr. E.1.1. – ştire Digi24 din 29.10.2015 referitoare la pui de urs rătăcit în oraş salvat şi dus 

în pădure de BEAR TEAM 

 Anexa nr. E.1.2. – Comunicat de presă din 15.07.2016 referitor la atac urs asupra unui cetățean din 

Brașov şi sfaturi de prevenire conflicte directe om-urs 

- Anexa nr. E.1.2.1. - comunicat de presă din 15.07.2016 preluat de Agerpress 

- Anexa nr. E.1.2.2. - comunicat de presă din 15.07.2016 preluat de Transilvania news 

- Anexa nr. E.1.2.3. - comunicat de presă din 15.07.2016 preluat de Amosnews 

 Anexa nr. E.1.3. – ştire Monitorul express din 18.07.2016 

 Anexa nr. E.1.4. - ştire libertatea.ro din 20.07.2016 referitoare la urs relocat de la Cetatea Râşnov 

 Anexa nr. E.1.5. – ştire Pro TV din 10.09.2016 referitoare la urs eliberat din laţ la Comarnic 

 Anexa nr. E.1.6. – Comunicat de presă din 27.10.2016 referitor la Îndrumar tehnic de capturare şi 

relocare urşi problemă 

- Anexa nr. E.1.6.1. – comunicat de presă din 27.10.2016 preluat de Bună ziua Braşov  

- Anexa nr. E.1.6.2. – comunicat de presă din 27.10.2016 preluat de MyTex 

 Anexa nr. E.1.7. – ştire MyTex din 28.10.2016 referitoare la Sfaturile de prevenire a conflictelor 

om-urs 

 Anexa nr. E.1.8. – ştire în presa scrisă Transilvania Express referitoare la conceperea Îndrumarului 

şi realizarea unei acţiuni de prevenţie conflicte   

 Anexa nr. E.1.9. – ştire în presa scrisă Transilvania Express referitoare la sfaturi de prevenire a 

conflictelor 

 Anexa nr. E.1.10. – broşură prezentare proiect, varianta în limba engleză 

 

 



FINAL Report - LIFE FOR BEAR                                 LIFE 13 NAT/RO/001154                                                                                             

Page 138 of 154 

Anexe transmise cu Midterm Report: 

Anexa nr. E.1.1. Fișă prezență Caravana LIFE 

 

Anexe Progress Report IV: 

 Anexa E.1.1.Invitation Ministerial Conference on large carnivores – challenges and solutions, 

6-7 June 2019 

 Anexa E.1.2. Certificate of Presentation, ICCB 2019, Kuala Lumpur 

 Anexa E.1.3. Conectivity Conservation Workshop Guiding the Carpathian Region, overview, 

noiembrie 2019 

 Anexa E.1.4. Comunicat de presă MMAP, Dezbatere grup de lucru privind conservarea 

carnivorelor mari, ianuarie 2020 

 

Action E2 

Anexe transmise cu Inception Report: 

 Anexa nr.  E.2.1 – Print screen website  

 Anexa nr.  E.2.2 – Print screen forum de discuţii (Facebook)  

 

Anexe transmise cu Progress Report I: 

 Anexa nr. E.2.1. – Print screen statistici website  

 Anexa nr. E.2.2. – Print screen statistici pagină Facebook  

 

Anexe transmise cu Midterm Report 

 Anexa E.2.1. Contor website 31.05.2018 

 Anexa E.2.2. Contor facebok 31.05.2018 

 

Anexe transmise cu Progress Report III: 

 Anexa E.2.1. Contor website 30.04.2019 

 Anexa E.2.2. Contor facebok 30.04.2019 

Anexe transmise cu Progress Report IV (2020): 

 Anexa E.2.1. Print screen pagini din website-ul http://www.forbear.icaswildlife.ro 

 Anexa E.2.2. Print screen statistici pentru pagina de facebook a proiectului Life for bear 

 Anexa E.2.3. Text panou de proiect RO EN 

 Anexa E.2.4. Texte generale panouri situri RO EN 

 Anexa E.2.5. Information pannel of the project 

 

Anexe transmise cu FINAL Report (2022): 

 Anexa nr. E.2.1. Domeniu securizat_instalare certificat SSL lifeforbear.ro 

 Anexa nr. E.2.2. Print screen Vizualizari totale 2015-2021 site www.forbear.icaswildlife.ro 

 Anexa nr. E.2.3. Print screen pagina Home lifeforbear.ro vizualizari 

 Anexa nr. E.2.4. Print screen urmaritori permanenti pagina Facebook lifeforbear 

 

http://www.forbear.icaswildlife.ro/
http://www.forbear.icaswildlife.ro/
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Action E3 

Anexe transmise cu Progress Report I: 

 Anexa nr. E.3.1. - Hartă cu amplasarea celor 12 panouri informative de proiect 

 

Action E4 

Anexe transmise cu Progress Report I: 

 Anexa nr. E.4.7. - Poster: Importanţa ursului în siturile Natura 2000  

 Anexa nr. E.4.8. - Broşură: Importanţa ursului în contextul reţelei Natura 2000  

 Anexa nr. E.4.9. - DVD educaţional: material conceput pentru uz didactic 

 Anexa nr. E.4.10. - Fluturaş - Sfaturi concrete de prevenţie conflicte om-urs 

 Anexa nr. E.4.11. - Harta cu locaţiile panourilor din situri  

 Anexa nr. E.4.12. - Protocoale de parteneriat încheiate cu 2 şcoli 

 Anexa nr. E.4.13. - Lista de prezenţă întâlnire pe tema prevenţiei conflictelor om-urs Sinaia 

21.10.2016  

 Anexa nr. E.4.14. - Diseminarea materialelor informative în cadrul acţiunilor de informare şi 

conştientizare din şcoli 

 

Action E5 

Anexe transmise cu Inception Report: 

 Anexa nr. E.5.1- Şepci personalizate  

 Anexa nr. E.5.2- Tricouri personalizate  

 

Anexe transmise cu Progress Report I: 

 Anexa nr. E.5.1. - Broşură: Martinel şi siturile Natura 2000 din zona de implementare a 

proiectului 

 

Anexe transmise cu FINAL Report (2022): 

 Anexa E.5.1. Distribuție toate materialele produse E5 

Action F1 

Anexe transmise cu Inception Report: 

 Anexa F.1.1 - Invitații deschidere proiect 

 Anexa F.1.2. – Minuta primei întâlniri de proiect 

 Anexa F.1.3. – Lista de prezență eveniment deschidere proiect 

 Anexa F.1.4. – Desemnarea echipei de management 

 Anexa F.1.5. – Organigrama echipei de management 

 Anexa F.1.6. – Organigrama echipei de implementare 

 Anexa F.1.7. – Organigrama beneficiarilor asociați 

 Anexa F.1.8. – Raport inițiere proiect 

 Anexa F.1.9. – Fișe post echipa management 

 Anexa F.1.10. – Fișe post echipă implementare 
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 Anexa F.1.11. – Prezență sedință de lucru 27.01.2015 

 Anexa F.1.12. – Proceduri de lucru între parteneri 

 Anexa F.1.13. – Hotărâre aprobare proiect 

 Anexa F.1.14. – Planuri de achiziție pe parteneri 

 

Anexe transmise cu Progess Report I: 

 Anexa F.1.1. – Cerere de plată 1 din 23.02.2017 MM 

 Anexa F.1.2. – Ordin de plată în valută către MM 

 Anexa F.1.3. – Modificare partener PNB 

 

Action F2 

Anexe transmise cu Progress Report I: 

 F2.1 Posterul ,,Specific features regarding brown bear immobilization in Romania using general 

anesthetics and sedatives”  

 F2.2 Posterul ,,The influence of urban development on the ecology and ethology of brown bear 

in Romanian Carpathians” 

 

Anexe transmise cu Midterm Report: 

 Anexa F.2.1. Raport schimb de experiență SUA și deplasare IBA 2016 Alaska 

 Anexa F.2.2. Poster IBA 2017 – Ecuador : Habitat suitability and bear population management 

in Carpathians   

 Anexa F.2.3. Poster IBA 2017 – Ecuador: Case study on the use of natural and anthropogenic 

habitats of bear specimens in Romania 

 Anexa F.2.4. Poster IBA 2018 - Slovenia “Analyzing and mapping the structures which may be 

used as potential passing corridors by brown bear: Case study Comarnic-Brașov section”,  

 Anexa F.2.5. Poster IBA 2018 - "Wildlife Corridors and Ecological Connectivity Conservation 

on a Strategic Vision and Policy Scale through the Identification, Monitoring and Effective 

Management in Romania" 

 

Anexe trimise cu Progress Report IV 2020: 

 Anexa F2.1. Certificat participare International Congress for Conservation Biology (ICCB) 
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7.2.2. Annexes list (EN) 

The annexes were organized in the order of the reports sent, by activity. 

 

Action A1 

Annexes submitted with Inception Report (2015): 

 Annex no. A.1.4. List of identified stakeholders 

 

Action A2 

Annex submitted with Inception Report (2015): 

 Annex no. A.2.1 - Questionnaire (Field sheet - analysis of human-bear conflicts at national and 

local level in the conflict zone Brasov - Prahova Valley). 

 

Annexes submitted with Progress Report I (2016): 

 Annex no. A.2.2. Questionnaire analysis of human-bear conflicts at national and local level in the 

conflict zone Brasov-Valea Prahovei 

 Annex no. A.2.4. Interview guide 

 Annex no. A.2.5. Map - Risk model of direct conflicts 

 Annex no. A.2.6. Map- Number of people dead and injured in direct conflicts 2014-2016 

 Annex no. A.2.7. Map- Damages and direct conflicts caused by the bear 2014 

 Annex no. A.2.8. Map- Damages and direct conflicts caused by the bear 2015 

 Annex no. A.2.9. Map- Damages and direct conflicts caused by the bear 2016 

 Annex no. A.2.10. Map-Types of damage and man-bear conflicts 2014-2016 

 Annex no. A.2.11. Map- The value of the damage caused by the bear 2014-2016 

 

Annexes submitted with Midterm Report (2018): 

 Annex no. A.2.1. Map of the risk model of direct conflicts caused by the bear in the area of 

implementation of concrete actions of the project 

 Annex no. A.2.2. Map with the distribution of damages according to their value at national level 

officially registered in the period 2012-2017 

 Annex no. A.2.3. Map of direct damage and conflicts caused by the bear at national level 

registered with the Ministry of Environment and Forest Guard in 2014 

 Annex no. A.2.4. Map of damages and direct conflicts caused by the bear at national level 

registered with the Ministry of Environment and Forest Guard in 2015 

 Annex no. A.2.5. Map of direct bear damage and conflicts at national level registered with the 

Ministry of Environment and Forest Guard in 2016 

 Annex no. A.2.6. Map of direct bear damage and conflicts at national level registered with the 

Ministry of Environment and Forest Guard in 2017 

 

Annexes submitted with Progress Report III (2019): 

 Annex no. A.2.1. Partial results A2 to Progress Report III 
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 Annex no. A.2.2. Map of direct damage and conflicts caused by the bear at national level 

registered with the Ministry of Environment and Forest Guard in 2017 

 Annex no. A.2.2. Map of direct bear damage and conflicts at national level registered with the 

Ministry of Environment and Forest Guard in 2018 

 Annex no. A.2.3. Map with the distribution of damages according to their value at national level 

officially registered in the period 2012-2018 

 Annex no. A.2.4. Map of the types of damage and direct conflicts caused by the bear at national 

level registered for the period 2014 - April 2019 

 Annex no. A.2.4. Year-by-year map of direct bear man conflicts, completed with injured or 

deceased people 

Annexes submitted with Progress Report IV (2020): 

 Annex A.2.1. Comparative analysis of Article 13 of Law No. 13/2020  

 Annex A.2.2. Centralizer regarding the compensation of damages damages granted according 

to GD no. 1679/2008 caused by large carnivorous species – reporting period 

 

Annexes submitted with FINAL Report (2022): 

 Annex no. A.2.1. Report approving the draft order of intervention level and bear prevention 

 

Action A3 

Annexes submitted with Inception Report: 

 A.3.1. Partial creditworthiness map of hunting funds 

 A.3.2. Partial bonus — table 

 

Annexes submitted with Progress Report 1: 

 Annex no. A.3. Study on the creditworthiness of bear habitats in Romania - draft 

 Annex no. A.3.1. Map- Analysis of the creditworthiness of hunting funds and calculation of 

optimal bear herds 

 Annex no. A.3.2. Key for ecological diagnosis of bear land 

 Annex no. A.3.3. Data relating to the calculation of the creditworthiness of hunting funds 

 

Annexes submitted with Midterm Report: 

 Annex no. A.3.1. Map of the creditworthiness of hunting funds and optimal bear herds 

 Annex no. A.3.2. Map with comparative distribution of the anthropic factor in the area of project 

implementation 

 Annex no. A.3.3. Optimal herds at hunting level 

 

Annexes submitted with FINAL Report: 

 Annex A.3.1. Analysis of the creditworthiness of the brown bear habitat at national level through 

the prism of the socio-economic development of the last decade in Romania. Silvica Publishing 

House. 62 pages. Year 2020 



FINAL Report - LIFE FOR BEAR                                 LIFE 13 NAT/RO/001154                                                                                             

Page 143 of 154 

 

Action C1 

Annexes submitted with Inception Report: 

 Annex no. C.1.1 – Invitations and attendance at the working meeting reviewing the bear action 

plan 

 Annex no. C.1.2 - Database of articles on the scientific substantiation of the revision of the action 

plan for the conservation of the brown bear population  

 

Annexes submitted with Progress Report I: 

 Annex no. C.1.1. Minutes of the meeting - Analysis of the action plan for the conservation of the 

bear population 

 Annex no. C.1.2. Presence of the meeting on the brown bear action plan 

 

Annexes submitted with Midterm Report: 

 Annex no. C.1.1 – Database of articles on the scientific substantiation of the revision of the action 

plan for the conservation of the brown bear population  

 Annex no. C.1.2. – Attendance lists at the 4 meetings of the working group   

 Annex no. C.1.3. – Procedure for public debate at the Palace of Parliament 

 Annex no. C.1.4.  – Minute of the public debate at the headquarters of the Palace of the Parliament 

dated 09.05.2018 / Proposals integrated in the action plan for the conservation of the brown bear 

population in Romania, in the final document, after the public debate at the Palace of Parliament 

on 09.05.2018. 

 Annex no. C.1.5. - Order no. 625/2018 on the approval of the National Action Plan for the 

conservation of the brown bear population in Romania 

 Annex no. C.1.6. – Extract of THE POIM database – Project proposal 124646 – Implementation 

of the measures included in the national action plan for the brown bear (Ursus arctos) in Romania 

 

Annexes submitted with Progress Report III: 

 Annex no. C.1.1 Report on working meetings within actions C1 

 Annex no. C.1.2.  Working document on the topics addressed in the Management Plan of the 

brown bear population in Romania 

 Annex no. C.1.3. National action plan for the conservation of the brown bear population in 

Romania  translated into English  

 

Annexes submitted with Progress Report IV (2020): 

 Annex C.1.1. Project actions extracted from the national action plan for the conservation of the 

brown bear population in Romania 

 Annex C.1.2. Assessment instructions No. 2017/CA/10.04.2020 
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Annexes submitted with FINAL Report: 

 Annex C.1.1. Action plan for the conservation of the brown bear population (Ursus arctos arctos) 

in Romania. Silvică Publishing House. 76 pages, Year 2020 

 Annex C.1.2. Action plan for the conservation of brown bear in Romania. Silvică Publishing 

House, 76 pages, Year 2021 

 

 

Action C2 

Annexes submitted with Progress Report I: 

 Annex no. C.2.1. Minutes of the meeting dated 16.12.2015 on the issue of the bear species, 

organized at the MMAP headquarters 

 Annex no. C.2.2. Invitation, attendance list and minute meeting, for the development of the 

contingency plan for emergency situations caused by wild animals 

 Annex no. C.2.4. Invitation and list of participants 

 Annex no. C.2.5. Proposal for a Government Decision  

 Annex no. C.2.6. Substantiation note of the GD proposal 

 Annex no. C.2.7. Map of bear conflict team interventions in the period 2014-2016 

 

Annexes submitted with Midterm Report: 

 Annex no. C.2.1. Map with the locations of the interventions of the team of specialists to solve 

the conflictual situations between man and bear in the period 2014 – 31.05.2018 

 Annex no. C.2.2. Invitations and attendance lists for the working meetings of the Ministry of 

Environment organized at the Ministry of Environment during March 2017 – July 2017, in which 

the analysis of the regulations of the interventions of the emergency situations generated by large 

carnivores that endanger the health and safety of the inhabitants was resumed.  

 Annex no. C.2.3. Normative acts of operation Working group large carnivores 

 Annex no. C.2.4. Proposal for completing normative acts Order of common minister Ministry of 

Environment and Ministry of Internal Affairs / Draft report approved by the Ministry of 

Environment 

 Annex C.2.5. Law no.212/2017 for the completion of Law no. ANRE President's Order no. 

550/2004 on the organization and functioning of the Romanian Gendarmerie  

 Annex C.2.6. Order no. 1072 of 10.11.2017 on the establishment of a joint commission for the 

evaluation of measures for the prevention of emergency situations generated by the bear and other 

wild animals in Brasov County. 

 Annex C.2.7. Address nr. 21830/ECU of 01.10.2018 through which the Ministry of Environment 

approves the team of bear conflict specialists to solve the conflict situations between man and 

bear 

 

Annexes submitted with Progress Report III (2019): 

 Annex C.2.1. Bear Conflict team inventions between 01.06.2018-30.04.2019 
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 Annex C.2.2. Map with the locations where the BEAR CONFLICT team intervened between May 

2018 and May 2019 

 Annex C.2.3. Request training course / Attendance list 

 Annex C.2.4 Map of human-bear conflict risk areas at national level  

 Annex C.2.5 Substantiation note - Ministry of Environment and Ministry of Water and Forests 

 Annex C.2.6 Legislative proposal cd_126/2018 on the amendment of the GD  on the modalities 

of granting compensations and preventing the damage caused by the hunting fauna 

 Annex C.2.7. Decision of the Constitutional Court no. 76 of 30.01.2019, which ad   mite 

obiectiono f the  es anddintel of the Români es 

 

Annexes submitted with Progress Report IV (2020): 

 Annex C2.1. INTERVENTIONS BEAR CONFLICT TEAM 2020 

 Annex C2.2. Location map Bear Conflict team interventions 2020 

 Annex C2.3. LAW No. 13/2020 of 9 January 2020 

 Annex C2.4 Point of view of the Government of Romania 

 

Annexes submitted with Final Report (2022): 

 Annex C.2.1. INTERVENTIONS BEAR CONFLICT TEAM 2014_2021 

 Annex C.. 2.2. Location Map interventions team BEAR CONFLICT 

 Annex C.2.3. LAW No. 13/2020  

 Annex C.2.4. Proposal for a Government Decision 

 Annex C.2.5. Emergency Ordinance no. 81/2021 

 Annex C.2.6. ORDER No. 1415/2021 of 11 August 2021 

 

Action C3 

Annexes submitted with Inception Report: 

 Annex no. C3.2. Agenda of the BEAR TEAM training course 

 Annex no. C3.3. Training echipă BEAR TEAM 

 Annex no. C3.4. Diploma Sârbu George - Tranquilization course 

 Annex no. C3.5. BEAR TEAM training presence 

 Annex no. C3.6. BEAR TEAM intervention protocol 

 Annex no. C3.7. Annex to bear team interventions protocol 

 Annex no. C3.8. Biometric data capture sheet 

 Annex no. C3.9. Map of the interventions liberation from the noose 

 

Annexes submitted with Progress Report I: 

 Annex no. C.3.1. Map-Locations of the actions carried out for the release of bears caught in the 

noose-relocation 

 Annex no. C.3.2. Map-Bear problem captured and monitored C 39078 

 Annex no. C.3.3. Map-Bear problem captured and monitored C 39081 
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 Annex no. C.3.4. Map-Bear problem captured and monitored C 39082 

 Annex no. C.3.5. Agreement to capture hunting fund managers 

 Annex no. C.3.6. Derogation MM 

 Annex no. C.3.7. Environmental permits 

 

Annexes submitted with Midterm Report: 

 Annex no. C.3.1. Bear relocation catching map in 2015 – 2018 

 Annex no. C.3.2. Territory map for all captured bears 

 Annex no. C.3.3. Maps use territories for each bear monitored with GPS/GSM 

 Annex no. C.3.4. Free animal net catching system — CODA All NET GUN 

 Annex no. C.3.5. Bear catching sheets in the period 2015 – 2018 

 

Annexes submitted with Progress Report III: 

 Annex C.3.1. Bear relocation interventions 

 Annex C.3.2. Map of bear catching locations 

 Annex C.3.3. Maps of relocated and monitored bears with GPS 

 

Annexes submitted with Progress Report IV (2020): 

 Annex C.3.1. Bears monitored GPS 

 Annex C.3.2. Map of capture locations for all bears monitored by GPS 

 Annex C.3.3. Maps of relocated and monitored bears with GPS 

 

Annexes submitted with FINAL Report (2022): 

 Annex C.3.1.1. Bear relocation actions between 01.10.2024 – 30.12.2021 

 Annex C.3.1.2 GPS data of the monitored bears 

 Annex C.3.2. Map of capture locations for all bears monitored by GPS 

 

 

Action C4 

Annexes submitted with Inception Report: 

 Annex no. C.4.1. - Methodology: Artificial propagation of anthills 

 Annex no. C.4.2. - Map of distribution of anthills at national level 

 Annex no. C.4.3. - Map with the areas of location of hunting crops 

 

Annexes submitted with Progress Report I: 

 Annex no. C.4.1. Map-Locations of identified and multiplied anthills 

 Annex no. C.4.2. Map- Locations of areas where seedlings have been planted 

 

Annexes submitted with Midterm Report: 

 Annex no. C.4.1. Map of areas where seedlings were planted in the period 2015-2017 

 Annex no. C.4.2. Map-Locations of anthills identified and multiplied until 31.05.2018 
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Annexes submitted with Progress Report III (2019): 

 Annex C.4.1. Location map of anthills for the period 2015-2019 

 Annex C.4.2. Location map of hunting crops (seedlings) where seedlings were planted. Situation at 

the level of 2018 

 

Annexes submitted with Progress Report IV (2020): 

 Annex C.4.1. The situation of multiplication of anthills year 2020 

 Annex C.4.2. Ant nest map year 2020 

 

Annexes to Final Report (2022) 

 Annex C.4.1. The situation of the works to improve the trophic offer in the period 2016_ 2020 

 Annex C.4.2. Ant nest map made in the period 2016_2020 

 Annex C.4.3. Map of crops made in the period 2016_2020 

 

Action C5 

Annexes submitted with Progress Report I: 

 Annex no. C.5.1. Set of forestry measures for the conservation of the brown bear 

 

Annexes submitted with Progress Report III(2019): 

 Annex C.5.1. Technical study on the improvement of the trophic potential of the land destined 

for the food of the fauna of hunting interest)  

 

 

 

Action C6 

Annexes submitted with Inception Report: 

 Annex no. C6.1. - The situation of the sheepfolds at the level of the project implementation area 

in 2015 

 

Annexes submitted with Progress Report I: 

 Annex no. C.6.1. Map-Damage to sheepfolds 

 Annex no. C.6.2. Map-Locations of mounted sheepfolds and electric fences 

 Annex no. C.6.3. The situation of the damages produced by the bear at the level of the project 

implementation area in the period 2015-2016 

 

Annexes submitted with Midterm Report 

 Annex no. C.6.1. Map of damage monitoring at the sheepfolds until 31.05.2018 

 Annex no. C.6.2. Map of the monitored sheepfolds and of the electrical fences mounted until 

31.05.2018 

 Annex no. C.6.3. Situation of the sheepfolds monitored at the level of 2018 – Table 
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Annexes submitted with Progress Report III (2019): 

 Annex no. C.6.1. Situation of the sheepfolds monitored at the level of 2018 

 Annex no. C.6.2. Map of the monitoring of the damages at the sheepfolds until 30.04.2019 

 Annex no. C.6.3. Map of installed electric fences and distribution of sheepfolds. 

 

Annexes submitted with Progress Report IV (2020): 

 Annex C.6.1. The situation of the electric fences mounted in the field year 2020 

 Annex C.6.2. The situation of the sheepfolds monitored at the level of 2019). 

 Annex C.6.3. Map of monitoring of damage to sheepfolds throughout 2019 

 

Annexes submitted with Final Report IV (2022): 

 Annex C.6.1. Situation of electric fences mounted in the field year 2021 

 Annex C.6.2. Map of electric fences installed in the period 2015-2021 

 Annex C.6.3. Map of monitoring the damage to the sheepfolds in the period 2020-2021 

 Annex C.6.4. Situation of the sheepfolds monitored at the level of 2021 

 

Action C7 

Annexes submitted with Inception Report: 

 CD with GIS Database in ESRI file geodatabase format, in Stereographic projection 1970 (Datum 

Dealul Piscului 1970) 

 

Annexes submitted with Midterm Report 

 CD with GIS Database in ESRI file geodatabase format, in Stereographic projection 1970 (Datum 

Dealul Piscului 1970) – version on 31.05.2018 

 

Annexes submitted with Progress Report III(2019): 

 CD with GIS Database in ESRI file geodatabase format, in Stereographic projection 1970 (Datum 

Dealul Piscului 1970) – version on 30.04.2019 

 

Annexes submitted with Progress Report IV (2020): 

CD with GIS Database in ESRI file geodatabase format, in Stereographic projection 1970 (Datum Dealul 

Piscului 1970) – version on 30.08.2020 

 

Annexes submitted with Final Report (2022): 

 CD with GIS Database in ESRI file geodatabase format, in Stereographic projection 1970 (Datum 

Dealul Piscului 1970) – version on 28.02.2022 

 

Action C8 

Annexes submitted with Inception Report: 

 Annex no. C.8.1. Patrol sheet   
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Annexes submitted with Progress Report I: 

 Annex no. C.8.1. Map - Locations of bear presence in household waste areas in 2016 

 Annex no. C.8.2. Map - Life for bear patrol routes 

 Annex no. C.8.3. Patrol chart 

 Annex no. C.8.4. Standard patrol sheet 

 Annex no. C.8.5. Activity reports on patrolling 

 Annex no. C.8.6. Presence of waste management meeting and E.4. Awareness campaign of bear 

conservation actions 18.12.2015 

 

Annexes submitted with Midterm Report: 

 Annex no. C.8.1. Map - Locations of bear presence in household waste areas in 2016 

 Annex no. C.8.2. Map - Locations of bear presence in areas of household waste in 2017 

 Annex no. C.8.3. Map - Locations of bear presence in areas of household waste in 2018 

 

Annexes submitted with Progress Report III (2019): 

 Annex no. C.8.1. Map - Locations of bear presence in areas of household waste in 2018 

 Annex no. C.8.2. Map - Locations of bear presence in areas of household waste during March-

April 2019 

 Annex no. C.8.2. Map of the locations proposed for the location of the containments 

 Annex no. C.8.3. List of local factors involved in household waste management 

 Annex C.8.4. Description of bear-proof containers 

 

Annexes submitted with Progress Report IV (2020): 

 Annex no.  C8.1. Attendance list and working meeting minutes dated 04.11.2019 

 Annex no.  C8.2. Map with the proposed locations for the location of anti-bear systems 

 Annex no.  C8.3. Map of bear frequency areas 

 Annex no.  C8.4. Tender procedure for anti-bear systems/bins 

 

Annexes submitted with FINAL Report (2022): 

 Annex no.  C8.1. Map with the distribution of bear-proof systems in the project implementation 

area 

 Annex no.  C8.2. Map with the attendance areas of bears in the period 2020-2021 

 Annex no. C.8.3. Evolution of the bear habituation phenomenon in the period 2015_2021 

 Annex no. C.8.4. Protocols for collaboration with local authorities 

 

 

Action D1 

Annexes submitted with Progress Report I: 

 Annex no. D.1.1. Methodology for determining and monitoring the conservation status of the 

brown bear 
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Annexes submitted with Progress Report III: 

 Annex no. D.1.1 Revised monitoring report II 

 

Annexes submitted with Progress Report IV (2020): 

 Annex D.1.1. Monitoring report IV for 2019 

 Annex D.1.2. Datasheets forparameter conversion in the field (example) 

 

Annexes submitted with FINAL Report (2022): 

Annex no. D.1.1. Maps of conservation status of Natura 2000 sites 

 

Action D2 

Annexes submitted with Progress Report I: 

 Annex D.2.3. Monitoring sheet indicators D.2.a 

 Annex D.2.4. Impact monitoring sheet D.2.b 

 Annex D.2.5. Model APN Monitoring Report Bucegi 

 

Action E1 

Annexes submitted with Inception Report: 

 Annex no. E.1.1- Press release  

 

Annexes submitted with Progress Report I: 

 Annex no. E.1.1. – Digi24 news from 29.10.2015 regarding the bear cub lost in the city rescued and 

taken to the forest by BEAR TEAM 

 Annex no. E.1.2. – Press release from 15.07.2016 regarding the bear attack on a citizen of Brasov 

and tips for preventing direct human-bear conflicts 

- Annex no. E.1.2.1. - press release from 15.07.2016 taken over by Agerpress 

- Annex no. E.1.2.2. - press release from 15.07.2016 taken over by Transilvania news 

- Annex no. E.1.2.3. - press release from 15.07.2016 taken over by Amosnews 

 Annex no. E.1.3. – news Express Gazette of 18.07.2016 

 Annex no. E.1.4. - news libertatea.ro from 20.07.2016 regarding the bear relocated from the Râşnov 

Fortress 

 Annex no. E.1.5. – Pro TV news from 10.09.2016 regarding the bear released from the noose at 

Comarnic 

 Annex no. E.1.6. – Press release from 27.10.2016 regarding the Technical Guide for catching and 

relocating problem bears 

- Annex no. E.1.6.1. – press release from 27.10.2016 taken over by Hello Brasov  

- Annex no. E.1.6.2. – press release from 27.10.2016 taken over by MyTex 

 Annex no. E.1.7. – MyTex news from 28.10.2016 regarding the Tips for preventing human-bear 

conflicts 

 Annex no. E.1.8. – news in the Written Press Transilvania Express regarding the design of the Guide 

and the implementation of a conflict prevention action   
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 Annex no. E.1.9. – news in the written press Transilvania Express regarding the advice on conflict 

prevention 

 Annex no. E.1.10. – brochure project presentation, English version 

 

Annexes submitted with Midterm Report: 

Annex no. E.1.1. Life Caravan attendance record 

 

Progress Report IV Annexes: 

 Annex E.1.1.Invitation Ministerial Conference on large carnivores – challenges and solutions, 6-

7 June 2019 

 Annex E.1.2. Certificate of Presentation, ICCB 2019, Kuala Lumpur 

 Annex E.1.3. Conectivity Conservation Workshop Guiding the Carpathian Region, overview, 

November 2019 

 Annex E.1.4. Press release MMAP, Working group debate on the conservation of large 

carnivores, January 2020 

 

Action E2 

Annexes submitted with Inception Report: 

 Annex no.  E.2.1 – Print screen website  

 Annex no.  E.2.2 – Print screen discussion forum (Facebook)  

 

Annexes submitted with Progress Report I: 

 Annex no. E.2.1. – Print screen website statistics  

 Annex no. E.2.2. – Print screen statistics Facebook page  

 

Annexes submitted with Midterm Report 

 Annex E.2.1. Website counter 31.05.2018 

 Annex E.2.2. Facebok counter 31.05.2018 

 

Annexes submitted with Progress Report III: 

 Annex E.2.1. Website counter 30.04.2019 

 Annex E.2.2. Facebook counter 30.04.2019 

Annexes submitted with Progress Report IV (2020): 

 Annex E.2.1. Print screen pages from the http://www.forbear.icaswildlife.ro website 

 Annex E.2.2. Print screen statistics for the Facebook page of the project Life for bear 

 Annex E.2.3. Text project panel RO EN 

 Annex E.2.4. General texts panels sites RO EN 

 Annex E.2.5. Information pannel of the project 

 

Annexes submitted with FINAL Report (2022): 

 Annex no. E.2.1. Ssl certificate securizat_instalare domain lifeforbear.ro 

http://www.forbear.icaswildlife.ro/
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 Annex no. E.2.2. Print screen Total views 2015-2021 site www.forbear.icaswildlife.ro 

 Annex no. E.2.3. Print screen page Home lifeforbear.ro views 

 Annex no. E.2.4. Print screen permanent followers facebook page lifeforbear 

 

Action E3 

Annexes submitted with Progress Report I: 

 Annex no. E.3.1. - Map with the location of the 12 project information panels 

 

Action E4 

Annexes submitted with Progress Report I: 

 Annex no. E.4.7. - Poster: The importance of the bear in Natura 2000 sites  

 Annex no. E.4.8. - Brochure: The importance of the bear in the context of the Natura 2000 

network  

 Annex no. E.4.9. - Educational DVD: material designed for didactic use 

 Annex no. E.4.10. - Flyer - Concrete tips for preventing human-bear conflicts 

 Annex no. E.4.11. - Map with the locations of the panels in the sites  

 Annex no. E.4.12. - Partnership protocols concluded with 2 schools 

 Annex no. E.4.13. - List of attendance meeting on the prevention of human-bear conflicts Sinaia 

21.10.2016  

 Annex no. E.4.14. - Dissemination of information materials within information and awareness 

raising actions in schools 

 

Action E5 

Annexes submitted with Inception Report: 

 Annex no. E.5.1- Personalised caps  

 Annex no. E.5.2- Custom T-shirts  

 

Annexes submitted with Progress Report I: 

 Annex no. E.5.1. - Brochure: Martinel and the Natura 2000 sites in the project implementation 

area 

 

Annexes submitted with FINAL Report (2022): 

 Annex E.5.1. Distribution of all materials produced E5 

Action F1 

Annexes submitted with Inception Report: 

 Annex F.1.1 - Invitations to open the project 

 Annex F.1.2. – Minute of the first project meeting 

 Annex F.1.3. – Project opening event attendance list 

 Annex F.1.4. – Designation of the management team 

 Annex F.1.5. – Organizational chart of the management team 

http://www.forbear.icaswildlife.ro/
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 Annex F.1.6. – Organizational chart of the implementation team 

 Annex F.1.7. – Organizational chart of associated beneficiaries 

 Annex F.1.8. – Project initiation report 

 Annex F.1.9. – Job descriptions management team 

 Annex F.1.10. – Implementation team postcards 

 Annex F.1.11. – Presence of working session 27.01.2015 

 Annex F.1.12. – Working procedures between partners 

 Annex F.1.13. – Decision approving the draft 

 Annex F.1.14. – Partner purchase plans 

 

Annexes transmitted with Progess Report I: 

 Annex F.1.1. – Payment request 1 of 23.02.2017 MM 

 Annex F.1.2. – Payment order in foreign currency to MM 

 Annex F.1.3. – Modification of PNB partner 

 

Action F2 

Annexes submitted with Progress Report I: 

 F2.1 Poster ,,Specific features regarding brown bear immobilization in Romania using general 

anesthetics and sedatives"  

 F2.2 Poster "The influence of urban development on the ecology and ethology of brown bear in 

Romanian Carpathians" 

 

Annexes submitted with Midterm Report: 

 Annex F.2.1. U.S. Experience Exchange and Travel Report IBA 2016 Alaska 

 Annex F.2.2. Poster IBA 2017 – Ecuador : Habitat suitability and bear population management 

in Carpathians 

 Annex F.2.3. Poster IBA 2017 – Ecuador: Case study on the use of natural and anthropogenic 

habitats of bear specimens in Romania 

 Annex F.2.4. Poster IBA 2018 - Slovenia "Analyzing and mapping the structures which may be 

used as potential passing corridors by brown bear: Case study Comarnic-Brașov section",  

 Annex F.2.5. Poster IBA 2018 - "Wildlife Corridors and Ecological Connectivity Conservation 

on a Strategic Vision and Policy Scale through the Identification, Monitoring and Effective 

Management in Romania" 

 

Annexes sent with Progress Report IV 2020: 

 Annex F2.1. Certificate of participation International Congress for Conservation Biology 

(ICCB) 

 

Alte anexe 

Fotografii realizate în cadrul proiectului 
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7.2.3. ANEXE FINANCIARE 

 

ANEXE FINANCIARE 

FINAL 

REPORT 

Anexa F1.1 Adresa nr. DB/25481/6.01.2022 Răspuns MMAP privind 

neutilizarea fondurilor pentru proiectul LIFE FOR BEAR 
 

Livrabilul F3 Raportul de audit al proiectului LIFE FOR BEAR  

Documente financiare aferente raportului final sau solicitate în scrisorile de la 

Comisie (Midterm sau ca urmare a rapoartelor de progres/vizitelor de 

monitorizare) 

Standard payment request Life for Bear  

Consolidated financial statement Life for Bear  

Certificate for Nature project INCDS Marin Drăcea  

Financial statement INCDS Marin Drăcea  

Certificate for Nature project Fundația Carpați  

Financial statement Fundația Carpați  

Certificate for Nature project R.P.L.P. Kronstadt R.A.  

Financial statement R.P.L.P. Kronstadt R.A.  

Certificate for Nature project Ocolul Silvic al Orașului Râșnov R.A.  

Financial statement Ocolul Silvic Râșnov R.A.  

Certificate for Nature project RNP Romsilva Administrația Parcului 

Natural Bucegi R.A. 
 

Financial statement RNP Romsilva Administrația Parcului Natural Bucegi 

R.A. 
 

Evidența contabilă analitică Fundația Carpați  

Evidența contabilă analitică RPLP Kronstadt R.A.  

Evidența contabilă analitică Ocolul Silvic al Orașului Râșnov R.A.  

Evidența contabilă analitică RNP Romsilva Administrația Parcului Natural 

Bucegi R.A. 
 

Certificat TVA Fundația Carpați  

Declarație TVA RNP Romsilva Administrația Parcului Natural Bucegi 

R.A. 
 

Documentație personal INCDS Ionescu Georgeta 2015-2018  

Documentație personal FC Motrescu Silviu  

Documentație personal KRT Cruceanu George  

Documentație personal OSR Florescu Gabriela Daniela  

Factura, dovada plații, PV de recepție, documentație achiziție-Colare GPS 

INCDS, activitatea C3 
 

Facturi, dovezi de plată, PV de recepție, documentație achiziție-Servicii 

proiectare, execuție, montare containere bear-proof INCDS, activitatea C8 
 

Timesheets INCDS Ionescu Georgeta 2020-2021  

Timesheets FC Vodă Flaviu 2020-2021  

 

Întocmit 

Ramon JURJ – Manager proiect 
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