
PLATFORMA UE A COEXISTENTEI 
OAMENILOR CU CARNIVORELE MARI.

Programele de Dezvoltare Rurala 
Sprijinirea coexistentei oamenilor 
cu carnivorele mari.

Minimizarea 
Conflictelor

Gasirea 
Solutiilor

Folositi Programele de Dezvoltare Rurala pentru a 
sprijinii coexistentei oamenilor cu carnivorele mari.

NU

Modificari la program pot 
fi facute annual si trimise 
catre Comisia Europeana 
pentru aprobare. Contactati 
Comitetul de Monitorizare a 
Programului (CMP)* si cereti 
sa includeti noile masuri.

DA

Cresterea constientizarii 
masurilor de coexistenta ce 
opereaza in tara sau regiunea 
dumneavoastra. Dezvoltarea 
de actiuni de informare, bune 
practice si sprijin pentru po-
tentiali beneficiari. Folosirea 
acestui pliant pentru infor-
marea grupurilor de interes si 
ministerelor si asigurarea unei 
implementari eficiente in tara 
dumneavoastra.

Photos: European Commission unless otherwise 
indicated. Reproduction is authorised provided 
the source is acknowledged.
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Platforma E. U. pentru coexistenta oamenilor si 
carnivorelor mari exista pentru a promova cai si 
mijloace de minimalizare si oriunde este posibil de gasire 
a solutiilor la conflictele dintre interesele umane si prezenta carnivorelor 
mari prin schimbul de cunostinte si actiuni comune intr-o dinamica 
constructiva si de respect reciproc).

Website-ul platformei carnivorelor mari este:
www.ec.europa.eu/environment/nature/conservation/
species/carnivores/coexistence_platform.htm

Secretariatul platformei este sprijinit de adelphi consult GmbH cu 
Callisto. Secretariatul poate fi contactat la: lcplatform@adelphi.de

Joint representatives of Finnish & 

Swedish reindeer herders

FACE | The European Federation of 

Associations for Hunting & Conservation

CIC | The International Council for 

Game & Wildlife Conservation

IUCN | The World Conservation Union, 

European Union Representative Office

WWF | Worldwide Fund for Nature, 

European Policy Office

EUROPARC Federation

ELO | European Landowners’ 

Organization

Membrii platformei

Afla mai multe:

  Puncte de contact pentru statele membere: 
www.enrd.ec.europa.eu/contact/country-data_en

  Intrebari frecvente despre Programele de Dezvoltare Rurala:
www.enrd.ec.europa.eu/about/frequently-asked-questions_en 

  Dosarul tarii pentru Programele de Dezvoltare Rurala 
incluzand textul complet si exemple:
www.ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/
country-files_ro

  Raportul platformei: sprijinul pentru bune practice pentru 
coexistenta – prezentarea de exemple si analize prin: FEADR:
www.ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/
carnivores/pdf/160906_LC%20Platform-case%20
studies%20and%20RD.pdf

Minimizarea 
Conflictelor

Gasirea 
Solutiilor

Platforma UE a coexistentei oamenilor cu carnivorele 
mari este sustinuta de catre Comisia Europeana. 
Acest pliant se bazeaza pe rapoartele pregatite de 
secretariatul platformei. Nu reflecta neaparat punctual 
de vedere official al Comisiei Europene.

SUNT MASURILE DE IMBUNATATIRE A COEXISTENTEI 
OAMENILOR CU CARNIVORELE MARI INCLUSE IN 

PROGRAMUL DUMNEAVOASTRA DE DEZVOLTARE RURALA?
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* CMP consta din: autoritatile de management si grupuri de interes reprezentative. 

Are ca scop supravegherea programului si se ia in considerare orice modificare. 

Vezi mai sus punctele de contact pentru fiecare stat membru.



* Codurile masurilor sunt folosite in reglementarile EU si ale statelor membre . sunt listate in Annex 1, Part 5 a regulilor implementate:
www.eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0808

FEADR poate finanta actiuni de reducere a riscului de producere a pagubelor cauzate de carnivorele mari sau cresterea volumului 
cunostintelor, a constientizarii si cooperarii. Compensatia pentru pagubele produse de catre carnivorele mari nu este acoperita. 
Tipul de actiuni de bune practice care pot fi finantate de FEADR sunt listate mai jos.

BUNE 
PRACTICI

EXEMPLE
MASURI IN FEADR* CARE POT 

FINANTA BUNE PRACTICE

INDRUMARI / 
CRESTEREA 

CONSTIENTIZARII

  
  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

1. 

2. 

16. 

19.

Transfer de cunostinte

Servicii de consiliere

Cooperare

Conducere

6.2

6.4

7.1

7.5

7.6

10.1

Ajutor la crearea intreprinderilor cu activități 

neagricole în zonele rurale

Sprijinirea investițiilor în crearea și 

dezvoltarea activitatilor neagricole

Servicii de baza / Inoirea satelor

Infrastructura turistica

Studii / investiti in capitalul natural

Plata angajamentelor pentru agromediu și climă

4.1

4.4

7.6

8.5

10.1

12.1

15.1

Sprijinirea investițiilor în exploatațiile agricole

Sprijinirea investițiilor neproductive pentru 

atingerea obiectivelor privind agromediu și climă

Studii / investitii in capitalul natural

Sprijinirea investițiilor în ameliorarea rezilienței și a 

valorii de mediu a ecosistemelor forestiere

Plata angajamentelor pentru agromediu și climă

Compensatii pentru ariile Natura 2000

Plata angajamentelor pentru silvomediu și climă

7.6

16. 

Studii / investiti in capitalul natural.

Cooperare

7.6

16.

19.

Studii / investiti in capitalul natural.

Cooperare

Conducere

FINANTARI 
INOVATIVE

SUPORT 
PRACTIC

MONITORING

INTELEGEREA 
PUNCTELOR DE 

VEDERE















* website-ul Comisiei Europene il gasim in link-ul:
www.ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_ro

Actiunile care pot fi finantate includ suport practic de 

reducere a pagubelor provocate de carnivorele mari, 

de ex furnizarea de Caini Ciobanesti de Paza.

Indrumari privind coexistenta

Cresterea constientizarii

Stabilirea ecoturismului bazat pe carnivorele mari

Stabilirea schemei etichetei ecologice 

bazata pe prezenta carnivorelor mari

Activitati comune cu voluntari pentru 

sustinerea coexistentei

Achizitionarea si intretinerea de garduri, caini 

de paza, tehnologii de supraveghere si repelenti

Sprijinirea practicilor traditionale, 

cum ar fi pasunatul sezonier

Adaptarea practicilor de pasunat

Managementul habitatului pentru carnivorele 

mari si speciile ce fac obiectul vanatorii

Monitorizarea carnivorelor mari impreuna 

cu grupurile de interes

Studii pentru intelegerea atitudinii 

grupurilor de interes

Colaborare intre grupurile de interes

Proiect pilot

Fapte si cifre

Programele de Dezvoltare Rurala au ca scop indeplinirea 
cerintelor sociale, economice si de mediu in zonele rurale.

Programele de Dezvoltare Rurala se bazeaza pe 
combinatia masurilor selectate din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) care contin 
20 de masuri si 60 de actiuni;

Programele de Dezvoltare Rurala sunt finantate prin 
FEADR* (Coloana 2 a Politicii Comune Agricole);

FEADR furnizeraza 100 miliarde de euro pentru perioada 
2014 - 2020 –fiind cofinantate de Statele Membre;

Programele de Dezvoltare Rurala sunt implementate 
de catre statele membre sau regiuni;

Programele de Dezvoltare Rurala –masurile pot fi 
modificate anual cu acordul Comisiei Europene;

Programele de Dezvoltare Rurala pot da un sprijin 
esential in imbunatatire a coexistentei.

Aflati mai multe despre masurile FEADR


