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MINUTĂ SEDINȚA 03.10.2014
,,Conservarea populației de urs brun (Ursus arctos) din Romania”

LIFE for BEAR–(LIFE13 NAT/RO/001154)“

Evenimentul a avut loc în data de 3 octombrie 2014, în incinta Centrului de Cercetare

Dezvoltare și Inovare al Universităţii Transilvania Braşov - Str. Institutului Nr. 10 (Zona

Bartolomeu Nord).

Pentru deschiderea de proiect a fost facut un comunicat de presa si au fost invitați

colaboratorii și partenerii proiectului.

La începutul ședinței fiecare membru participant a primit o mapa ce cuprindea

informații generale despre proiect, cât si acordul de colaborare între beneficiarul coordonator și

beneficiarii asociați.

Scopul acestei întâlniri a fost prezentarea proiectul Life for Bear autoritaților locale din

zona de desfășurare a acestuia și de a obține suportul acestora privind reglementarea lui. Au

participat membrii ai beneficiarului coordonator(ICAS) cât și membrii ai beneficiarilor asociați

(Ministerul Mediului și Schimbarilor Climatice, Fundația Carpați, R.N.P Romsilva -

Administrația Parcului Natural Bucegi R.A, Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A,

Ocolul Silvic al Orașului Râșnov R.A).

Întâlnirea a debutat cu prezentarea managerului de proiect, Jurj Ramon, care a făcut un

review al scopului și a obiectivelor proiectului, al activitaților desfășurate.

Obiectivele proiectului prezentate de către managerul de proiect au fost:

• Reactualizarea planului de management a populaţiei de urs brun din România în

contextul dezvoltării socio-economice.
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• Îmbunătăţirea stării de conservarea 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.

Acțiunile pregătitoare ale proiectului au fost prezentate pe scurt:

A. Acţiune pregătitoare:
A.1 Analiza socio-economică a grupurilor de interese;

A.2 Analiza conflictelor om-urs la nivel naţional şi la nivel local în zona de

conflict Braşov - Valea Prahovei;

A.3 Analiza bonităţii (calităţii) habitatului ursului brun la nivel naţional prin

prisma dezvoltării socio-economice din ultimul deceniu.

C. Acţiuni concrete de conservare
D. Monitorizarea impactului acţiunii proiectului

E. Informare, conştientizare şi diseminiarea rezultatelor
F. Monitorizarea proiectului
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ARIA PROIECTULUI

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

toate formațiunile muntoase din România - Carpații Orientali, Meridionali și Occidentali, zona

subcarpaților și zona deluroasă adiacentă.

Regiunea carpatica a Romaniei, desi reprezinta mai putin de 2% din suprafata Europei, sustine

populatii viabile si stabile de urs: aproximativ 35% din efectivele de ursi bruni .Aceste animale de

talie mare reprezinta specie-simbol pentru conservarea biodiversitatii in Europa. Are un rol

important in ecosistem prin controlul “top-down” pe cel care il exercita pe teritorii intinse asupra

populatiilor prada.
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Astfel, prezenta acestei specii indica habitate naturale cu o valoare ecologica ridicata si

ecosisteme functionale ce pot fi model pentru reconstructia ecologica in alte regiuni ale Europei.

In prezent, Romania este una dintre putinele tari europene unde s-au pastrat zone naturale salbatice

in adevaratul sens al cuvantului,iar atractia turistica exercitata de acestea nu face decat sa le

demonstreze importanta.

Rezultate preconizate:
 1 studiu, care include cunoaşterea necesităţilor şi aşteptărilor factorilor interesaţi;

 1 raport final de analiză a conflictelor om-urs;

 Îndrumar practic pentru analiza bonităţii habitatelor pentru urs în zona de conflict;

 1 plan de acțiune revizuit pentru conservarea populației de urs brun;

 o echipa BEAR CONFLICT formată din specialiști acreditaţi de Ministerul Mediului;

 1 îndrumar tehnic pentru stabilirea pagubelor produse de urs;

 20 exemplare de urs relocate anual în afara zonelor de conflict şi monitorizate prin

sisteme GPS;

 Îndrumar tehnic pentru capturarea, relocarea şi monitorizarea exemplarelor de urs-

problemă;

 1 raport de activitate privind îmbunătăţirea ofertei trofice;

 Îndrumări tehnice de aplicare a soluţiilor privind îmbunătăţirea ofertei trofice, a

habitatelor naturale, pentru urs;

 1 set de măsuri cu aplicabilitate silvocinegetică;
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 Ghid de bune practici pentru îmbunătăţirea sistemelor de protecţie a stânelor şi fermelor

apicole, livezilor şi culturilor agricole, în vederea reducerii conflictelor;

 o hartă tematică cu distribuţia ursului şi a altor obiective relevante din aria proiectului.

În concluzie, autoritațile și-au exprimat suportul pentru aprobarea unui acord, între

beneficiarul coordonator și beneficiarii asociați, cu condițiile clare, pe toată durata proiectului.

La minuta prezenta atașez lista participanților prezenți.

Echipa de management a proiectului LIFE FOR BEAR
Jurj Ramon - Manager Proiect

Ionecu Georgeta - Responsabil tehnic/ştiinţific

Visan Daniel - Asistent proiect

Fumea Mariana - Responsabil financiar

Negrea Ioana - Responsabil administrativ/Achiziţii

Voda Flaviu - Implementare activităţi de teren

Sediu: ICAS Brasov, Str. Closca Nr.13

Tel.: 0268 /419936; Fax: 0268 /415338;

www.icaswildlife.ro,

ramon@icaswildlife.ro


