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Proiecte LIFE pentru conservarea 

speciilor de carnivore mari 

• LIFE02NAT/RO8576 – Conservarea in situ a carnivorelor mari din judetul 
Vrancea (2002-2005)  

 Beneficiar: Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea 

 

• LIFE05NAT/RO000170 – Imbunatatirea sistemului de protectie a 

carnivorelor mari din judetul Vrancea (2005-2009)  

 Beneficiar: Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea 

• LIFE05NAT/RO/000500 - Cele mai bune practici si actiuni demonstrative 
pentru conservarea ursului brun in zona central estica a Carpatilor 
orientali (2010-2013)  

• Beneficiar: Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea 

 

• LIFE099NAT/RO006435 – Sustinera Parcului National Piatra Craiului – 

Planul de management pentru carnivorele mari (1999-2004)  

 Beneficiar: Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice 



LIFE099NAT/RO006435 – Sustinera 

Parcului National Piatra Craiului 

• Acest proiect a fost initiat in anul 1999, ca unul din primele 
proiecte LIFE Natura din estul Europei. 

•  Importanta proiectului la nivel national este data de 
abordarile si solutiile inovative implementate, multe dintre 
acestea avand caracter de noutate pentru Romania.  

• La nivel international proiectul a participat activ in cadrul 
initiativelor regionale (Ecoregiunea Carpatica,Programul 
Dunare-Carpati) precum si la initiativele europene din 
domeniu (Initiativa pentru carnivore mari din Europa)  

Perioada de implementare: 01.06.1999 - 30.06.2004 

Beneficiar: Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice 

Parteneri: 

• WWF Austria 

• ROMSILVA R.N.P. 

• PARCUL NATIONAL PIATRA CRAIULUI 

Buget: 274.478 Euro (75% finantare Comisia Europeana) 





OBIECTIVUL  PROIECTULUI:  

Elaborarea unui plan de management pentru carnivorele mari din 

Parcul Național Piatra Craiului cu implicarea populaţiei locale  
ACTIVITATI:  

• Cercetari si studii de teren privind carnivorele mari 

• Managementul pasunilor alpine 

• Comunitatile locale - partener esential de dialog    

• Informare si constientizare 

• Elaborarea unor planuri de management a populatiilor de lup 

urs si ras din zona Parcului National Piatra Craiulu   



Rezultate: 

• Planurile de acțiune realizate  pentru lupi, urși și râși au fost agreate de către 
autoritatiile locale. 

• Rezultatele monitorizării speciilor au fost utilizate pentru realizarea unor 
coridoare de trecere între masivul Piatra Craiului şi Masivul Bucegi. 

• Consiliul Judetean Brasov integrate aceste coridoare de trecere pentru carnivore 
mari intre Piatra Craiului si Munţii Bucegi în planul de utilizare a terenului în 
județul Brașov. 

• Utilizarea durabilă a păşunilor de pe raza Parcului Naţional Bucegi prin  

     măsuri cum ar fi: utilizarea unor garduri electrice și realizarea unor schimbări în 
managementul pășunatului (reducerea tensiunii pășunat). 

• Scădere constantă a numărului de atacuri asupra animalelor (în scădere de la 
40 de animale pierdere în 2001 la 10 în 2003), 

• Ciobanii au fost învățați cum să folosească gardurile electrice  

• Au fost conştientizaţi şi informaţi copii între 8 şi 18 ani din şcolile din zona 
proiectului, cu privirea la protecţia naturii şi conveţuirea omului cu speciile de 
carnivore mari. 

• Planul de management realizat în proiect a pus baza managementului modern 
al speciilor de carnivore mari la nivel naţional. 

• Echipa de proiect a făcut schimburi de experienţă cu alte proiecte LIFE care se 
ocupă de speciile de carnivore mari și de asemenea cu Inițiativa Large 
Carnivore pentru Europa și ONG-urilor de mediu. 

• Echipa de proiect a oferit consiliere tehnică și științifică pentru proiectul alte 
proiecte Life care vizează conservarea carnivorelor mari din județul Vrancea . 



LIFE05NAT/RO000170  

Imbunatatirea sistemului de protectie a 

carnivorelor mari din judetul Vrancea  

  
Perioada de implementare: 01.11.2005 - 01.11.2009 

Beneficiar: Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea 

Parteneri: 

• Universitatea din Bucuresti – C.C.M.E.S.I. 

• Directia Silvica Focsani 

• Consiliul Judetean Vrancea 

• Asociatia pentru Dezvoltare Durabila “Focul Viu” 

Buget: 577 989 Euro (75% finantare Comisia Europeana) 



SCOPUL PROIECTULUI: Să întărească sistemul de protecţie al 

carnivorelor mari din judeţul Vrancea şi să coreleze reţeaua locală pentru 

protecţia carnivorelor mari cu reţeaua ecologică europeană Natura 2000 

OBIECTIVE 

 

• să includă zonele protejate aparţinând reţelei locale pentru protecţia 
carnivorelor mari în sistemul Natura 2000 

 

• să implementeze planurile de management pentru ariile protejate 
incluse în reţeaua locală de protecţie a carnivorelor mari în 
conformitate cu cerinţele Natura 2000 şi planul local de management 
al carnivorelor mari 

 

• să prevină pierderile în randul populaţiei de carnivore mari datorate  
braconajului 

 

• prevenirea conflictului dintre carnivorele mari şi localnici 

 

• creşterea conştientizării asupra beneficiilor socio-economice generate 
de includerea ariilor protejate în sistemul Natura 2000 



LOCALIZAREA AREALULUI DE IMPLEMENTARE A 

ACTIUNILOR DE CONSERVARE 



INVENTARIEREA HABITATELOR POPULATE DE CARNIVORE MARI 

• Realizarea 

hartilor digitale 

ale ariei de 

desfasurare a 

proiectului 

 

• Modele de 

favorabilitate a 

habitatelor pentru 

carnivorele mari 

(bazate pe 

caracteristicile 

reliefului,  tipurile 

de vegetatie, 

bariere 

antropice) 



Evaluarea stanelor si a asezarilor umane din 

habitatele populate de carnivore mari 

  
Cartarea stanelor si a asezarilor umane;  

analiza spatiala si economica a pagubelor produse de carnivore  



 

Parcul Natural Putna-Vrancea ( 38 204 ha) 

  

Lacul Negru (88,3 ha) 

 

Padurea Verdele (250,00 ha) 

 

Cascada Misina (183,5 ha) 

  

Caldarile Zabalei (350,00 ha) 

 

Muntiorul-Ursoia (102,06 ha) 

 

Poiana Muntioru (20,00 ha) 

 

Sindrilita (883,81 ha) 

 

Validarea si transmiterea catre MM a  formularelor standard 

pentru 8 situri cu o suprafata cumulata de 40 102, 71 ha: 

Corelarea retelei ecologice locale de  

protectie a carnivorelor mari cu  

Reteaua Ecologica Europeana NATURA 2000 

http://n2000.biodiversity.ro/informatii_site.php?actiune=afiseaza_site&sitecode=RO9783294
http://n2000.biodiversity.ro/edit_site.php?sitecode=RO9783294&sitestare=alta
http://n2000.biodiversity.ro/informatii_site.php?actiune=afiseaza_site&sitecode=RO6864776
http://n2000.biodiversity.ro/edit_site.php?sitecode=RO6864776&sitestare=alta
http://n2000.biodiversity.ro/informatii_site.php?actiune=afiseaza_site&sitecode=RO8738769
http://n2000.biodiversity.ro/edit_site.php?sitecode=RO8738769&sitestare=alta
http://n2000.biodiversity.ro/informatii_site.php?actiune=afiseaza_site&sitecode=RO2679260
http://n2000.biodiversity.ro/edit_site.php?sitecode=RO2679260&sitestare=alta
http://n2000.biodiversity.ro/informatii_site.php?actiune=afiseaza_site&sitecode=RO8850555
http://n2000.biodiversity.ro/edit_site.php?sitecode=RO8850555&sitestare=alta


 

•  Delimitarea şi 
marcarea retelei 
ecologice de protectie 
a carnivorelor mari. 

 

• Evaluarea şi 
îmbunătăţirea stării 
locurilor de hrănire   



Monitorizarea populaţiilor de carnivore mari şi 

 a speciilor pradă 



Monitorizarea populaţiilor de carnivore mari prin 

radiotelemetrie si localizare GPS 



Monitorizarea speciilor de carnivore mari – prin telemetrie VHF 

şi GPS 



Evaluarea abundenţei relative a carnivorelor mari  
 

utilizând camere foto /video 



Realizarea  unei unităţii de intervenţie (ARMU) şi a centrului de reabilitare, la nivel 

regional, pentru animalele rănite ca urmare a activităţilor de braconaj  

(în principal carnivore mari)  

Realizarea Centrului de Monitorizare si Reabilitare a Carnivorelor Mari 

 
•achizitionarea si montarea sistemului modular de garduri metalice si dublarea acestuia 

cu garduri electrice 

•reabilitarea cladirii si spatiului pus la dispozitie de catre Directia Silvica Focsani si 

compartimentarea acestuia in spatii de cazare si sala pentru interventii medicale dotata 

cu aparatura de tip veterinar 
 

 

Realizarea Unitatii Mobile de Salvare (A.R.M.U.) 

 
•achizitionarea autovehicolului 

•confectionarea custii de transport si montarea acesteia pe platforma autovehicolului  

•dotarea A.R.M.U. cu instrumente si aparatura necesara interventiilor pe teren 

 



Functionarea ARMU la nivel regional  

 
 

 

• Eliberarea pana in prezent a peste 30 exemplare de urs prinse 
in laturi de gat sau de membre; 

 

• Confiscarea a 5 pui de ursi si ingrijirea acestora la Centrul de 
Reabilitare pana la trimiterea acestora la Centrul de Ingrijire a 
Puilor de Urs Orfani de la Harghita; 

 

• Punerea la dispozitia organelor de politie a materialelor si 
informatiilor in vederea demararii unor anchete; 

 

• Asigurarea permanentei in vederea efectuarii unor actiuni de 
salvare; 

 





Implementarea unor sistemelor electrice de 

protectie a stanelor si  culturilor  agricole 

Montarea anual a 12  

garduri electrice la stane  

si culturi agricole in zone in care se 

inregistreaza pagube  

Monitorizarea si intretinerea 

Permanenta a sistemelor de protectie 

Analiza eficientei sistemelor de 

protectie si promovarea acestora 



Realizarea planurilor de management pentru 

ariile protejate din reteaua ecologica pentru 

protectia carnivorelor mari inconcordanta cu 

cerintele Natura 2000 si cu planul local de 

management al carnivorelor mari; 



 Conştientizarea publicului şi diseminarea 

rezultatelor 

• Pagina web  www.carnivoremari.ro 

• Workshopuri ştiinţifice despre speciile de carnivore 
mari 

• Conceperea  si diseminarea materialelor 
educaţionale şi promoţionale 

• Campanie de creştere a conştientizării asupra 
vulnerabilităţii carnivorelor mari (întâlniri cu localnici, 
şcolari, organizarea unui concurs de desene, excursii 
în ariile protejate) 

• Articole publicate în ziarele locale şi naţionale 

• Participarea la conferinţe despre conservarea 
carnivorelor mari 





VA MULTUMESC PENTRU ATENŢIE ! 
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