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COMUNICAT DE PRESĂ 

Peste 20 de reprezentanţi ai ministerelor, agenţiilor şi companiilor naţionale au 

participat la prima întâlnire a factorilor interesaţi la nivel national în cadrul 

proiectului LIFE Connect Carpathians 

 

 

Proiectul LIFE Connect Carpathians a reunit peste 20 de oficiali guvernamentali la 
Prima întâlnire a factorilor interesați la nivel național pentru ”Elaborarea Planurilor 
de Acţiune Regionale pentru urs şi lup în zona coridorului ecologic Apuseni – 
Meridionali” 
 
Lansat la sfârșitul anului 2013, proiectul “LIFE Connect Carpathians” își propune crearea 
unei rețele funcționale de situri Natura 2000 pentru protejarea unuia dintre cele mai 
importante coridoare ecologice din Europa – coridorul dintre Munții Apuseni și Carpații 
Meridionali. 

 
Finanțat prin Programul LIFE al Comunității Europene pe o perioadă de 5 ani, proiectul 
LIFE Connect Carpathians are ca scop implementarea măsurilor directe de conservare 
pentru speciile urs și lup, reconstrucţia ecologică a habitatelor critice și promovarea 
gestionării durabile a terenurilor ca exemple de bune practici și demonstrative. 
 
Pe data de 8 Aprilie 2014, reprezentanți ai ministerelor, agențiilor şi companiilor 
naţionale s-au întâlnit la București cu beneficiarii proiectului, Fauna & Flora 
International, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Jandarmeria Română și 
Asociația Zarand, în cadrul primei întâlniri a factorilor interesați la nivel național. 
Întâlnirea a oferit ocazia prezentării proiectului LIFE Connect Carpathians şi explicării 
modului în care acesta se raportează la inițiativele europene și naționale. A fost 
subliniată şi agreată necesitatea abordării participative, bazată pe interese şi 
responsabilităţi comune inter-sectoriale, în elaborarea Planurilor de Acţiune Regionale – 
documentele strategice ale proiectului. 
 
Evenimentul a fost organizat la sediul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice şi a 
reunit peste 30 de participanţi. Cuvântul de deschidere a fost adresat de doamna 
Secretar de Stat Anne Jugănaru care a considerat abordarea ca fiind una salutară şi şi-a 
exprimat aprecierea și suportul față de obiectivele proiectului. 
 
Domnul Iain Trewby, managerul proiectului, a subliniat de ce această întâlnire a fost 
importantă: ”Pentru prima dată în România, factorii interesați sunt invitați să participe 
activ la elaborarea planurilor de acțiune regionale care vizează o problemă specifică de 
conservare – în acest caz conectivitatea populațiilor de urs și lup. Sperăm ca acesta să 
fie un prim pas important în colaborarea fructuoasă cu reprezentanții și experții acestor 
instituții şi organizaţii”. 
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Cerinţele biologice şi ecologice ale celor două specii de carnivore mari - habitate vaste 
și populații viabile de specii-pradă - interferează cu interesele umane pe mai multe 
niveluri, de aici și necesitatea implicării tuturor factorilor interesați în procesul de 
elaborare a planurilor de conservare. În plus, lupul şi ursul sunt recunoscute şi ca specii-
umbrelă, astfel că un plan de conservare eficient va aduce beneficii pentru o gamă largă 
de alte specii, habitate și ecosisteme. 
 
Pentru mai multe informații sau fotografii de înaltă rezoluție, vă rugăm contactați: 
Dr Iain Trewby (Manager Proiect, LIFE Connect Carpathians) 
Email: office@connectcarpathians.ro  
 
Notă pentru editori: 
1. Pentru a afla mai multe despre siturile Natura 2000, accesaţi: 
    www.ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en 
 
Fauna & Flora International (FFI) (www.fauna-flora.org)  
Misiunea FFI este protejarea la nivel global a speciilor și ecosistemelor amenințate, 
plecând de la nevoile şi în colaborare cu comunităţile locale, prin proiecte 
fundamentate ştiinţific. Activând în peste 40 de țări, FFI urmăreşte protejarea speciilor 
și habitatelor, găsind în acelaşi timp soluții de dezvoltare durabilă pentru comunităţile 
locale. Înființată în 1903, FFI este cea mai veche organizaţie neguvernamentală 
internațională de conservare a naturii. 
 
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice (MMSC) (www.mmediu.ro) 
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice este responsabil cu implementarea 
politicilor guvernamentale în domeniul mediului, coordonarea activităților de protecție 
a mediului, de conservare a biodiversității, a habitatelor naturale, a speciilor sălbatice 
de floră și faună pentru o utilizare durabilă. MMSC aprobă planurile de management 
pentru ariile naturale protejate, supervizează şi aprobă planurile de acțiune pentru 
specii, coordonează activitățile administratorilor și custozilor ariilor protejate pentru o 
bună administrare a rețelei de arii naturale protejate și emite acte de reglementare 
pentru planuri și proiecte de dezvoltare.  
 
Jandarmeria Română (www.jandarmeriaromana.ro) 
Jandarmeria Română este instituţia specializată a statului, cu statut militar, 
componentă a Ministerului Afacerilor Interne, care exercită, în condiţiile legii, 
atribuţiile ce îi revin inclusiv cu privire la protecția faunei şi florei şi a ariilor protejate, 
prin măsuri specifice de prevenție și combaterea oricăror încălcări ale prevederilor 
legale.  
 
Asociația Zarand (www.zarand.org) 
Asociația Zarand are ca scop implementarea de proiecte care să contribuie la 
conservarea biodiversității și să ofere alternative de dezvoltare durabilă pentru 
comunitățile locale. Asociația Zarand urmărește facilitarea colaborării dintre autorități 
şi instituţii, experți de mediu, administratori ai ariilor protejate, beneficiari ai 
proiectelor de investiții, ONG-uri şi comunitățile locale în vederea consolidării de 
mecanisme funcționale pentru protecția mediului și dezvoltarea locală. 
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