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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Anne Jugănaru la Seminarul privind conservarea peisajului, organizat în cadrul 
proiectului LIFE Connect Carpathians 

 
 
 

Secretarul de stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Anne Jugănaru, a participat  
miercuri, 16 septembrie 2015, la Seminarul privind conservarea peisajului, organizat în 
cadrul proiectului LIFE12NAT/UK/001068 Connect Carpathians – Îmbunătățirea 
conectivității populațiilor de urs și lup cu ajutorul unei rețele regionale de situri 
Natura 2000 în România. 
 
Seminarul a fost organizat în cadrul Acțiunii A3 - Creșterea capacității instituționale a 
instituțiilor responsabile cu privire la conservarea peisajului și a speciilor țintă din zona 
proiectului.  
 
Proiectul este implementat de Fauna& Flora International în parteneriat cu Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor, Jandarmeria Română și Asociația Zarand. 
 
LIFE Connect Carpathians are ca principal scop îmbunătățirea conectivității integrate în 
cadrul Coridorului Ecologic Apuseni – Meridionali, aflat în vestul României. Acesta 
reprezintă un coridor ecologic important atât la nivel național, cât și la nivel european, 
pentru asigurarea conectivității populațiilor speciilor de carnivore mari. Coridorul este 
format dintr-o rețea de 17 situri Natura 2000 desemnate pentru a permite deplasarea 
populațiilor de mamifere între cele două zone și reprezintă singura rută prin care speciile 
emblematice, precum ursul și lupul, se pot deplasa între Munții Apuseni și Carpații 
Meridionali. 
 
În cuvântul de deschidere, Anne Jugănaru a subliniat că ”proiectul este extrem de 
benefic în arealul biodiversității, iar activitățile sale foarte importante. Astfel, stabilirea 
unor măsuri de conservare a speciilor de urs și lup, gestionarea incidentelor provocate de 
animale sălbatice, refacerea unor habitate degradate și conștientizarea importanței 
conservării peisajului și a valorilor sale, sunt activități ale căror rezultate ne vor fi foarte 
utile nouă, ca instituție centrală de mediu, pentru că le vom putea utiliza pentru propriile 
noastre proiecte și planuri”. 
 
De asemenea, secretarul de stat a menționat că MMAP are în lucru un Plan de măsuri 
pentru incidentele la carnivorele mari și, în acest context ”proiectul este ca o 
mănușă pentru nevoile noastre. Sunt convinsă că obiectivele asumate prin proiect vor 
fi îndeplinite și că vom beneficia de multe lucruri folositoare României în perspectivă. 
Și spun acest lucru pentru că atunci când instituțiile colaborează cu societatea civilă, 
întotdeauna ies proiecte bune”. 
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Proiectul LIFE Connect Carpathians are o valoare totală de 3,3 mil. Euro, se derulează 
în perioada 2013 – 2019 și promovează o abordare participativă în managementul 
peisajului prin implicarea factorilor interesați, inclusiv a comunităților locale, în 
activități menite să contribuie la menținerea și consolidarea bogăției naturale și 
culturale a regiunii. 
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