
   

 
 
 
 
 
 
 

Platforme regionale/locale privind coexistența între 
oameni și carnivorele mari: abordarea noastră 

Context 

Contractul de prestări servicii cu nr. 07.027739/2017/771819/SER/ENV.D.3 „Contract de prestări 

servicii pentru stabilirea platformei regionale/locale privind coexistența între oameni și carnivorele 

mari” a fost atribuit Institutului de ecologie aplicată (IEA), sprijinit de o echipă incluzând coordonatori, 

sociologi și purtători de cuvânt. Proiectul este finanțat de Parlamentul European ca Proiect Pilot și a 

fost scris pentru a fi prezentat în cadrul licitației de Comisia Europeană. Propunerea pentru Proiectul 

Pilot a fost sprijinită de platforma UE privind Coexistența între Oameni și Carnivorele Mari.  

Echipa a propus inițial opt site-uri posibile pentru crearea platformelor regionale bazate pe interesul 

exprimat de părțile locale interesate. Întrucât doar trei sau patru platforme ar putea fi susținute 

financiar, situația conflictuală actuală și posibilitățile de intervenție au fost explorate prin interviuri cu 

părțile interesate implicate. Pe baza acestor interviuri preliminare, am sugerat o selecție a locurilor 

preferate în care intervenția din exterior ar putea fi cea mai benefică. Site-urile finale au fost stabilite 

de Comisia Europeană.  

În prezent sunt explorate platforme din România, Italia (Trentino și Grosseto, Toscana) și 

Spania (Castilia și Leon).  

O abordare tripartită 

Abordarea noastră are trei părți (vezi Figura 1. Abordare în vederea definirii platformei părţilor 

interesate). Prima etapă de definire a domeniului implică o vizită la fața locului și interviuri cu părțile 

interesate (posibil în mai multe şedinţe, în funcție de măsura în care părțile interesate pot conveni 

asupra a ceea ce ar trebui să abordeze platforma). Întrebările tipice care trebuie clarificate în această 

primă fază vor fi cine ar putea convoca și găzdui platforma, cine poate să o coordoneze, cine ar trebui 

să participe la ea și care sunt potențialele aspecte care urmează să fie discutate. 

Odată ce avem suficiente informații cu privire la aceste puncte, începe a doua fază, în care sugerăm 

un proces specific de urmat în timpul întâlnirilor platformei. Procesul hotărât depinde de măsura în 

care s-a dezvoltat conflictul, de experiența părților interesate cu lucrul la comun și de problemele pe 

care aceștia aleg să le abordeze mai întâi. 

Pentru cea de-a treia etapă, este selectat un coordonator adecvat (local sau aparținând echipei de 

proiect existente), şi astfel încep întâlnirile. Obiectivele reuniunilor sunt convenite cu părțile interesate. 
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Obiective 

În general, propunerea noastră pentru primele întâlniri ar fi: 

 Părțile interesate își clarifică propria lor poziție cu privire la orice problemă în parte (ei obțin 

mai multă claritate pentru obiectivele lor pentru platformă; 

 Părțile interesate au posibilitatea de a înțelege punctul de vedere al celorlalte părți interesate 

și de a le lua în considerare din propria lor poziție. 

Întâlnirile ulterioare ar viza să profite de acest lucru în continuare (în funcție de dorințele și 

disponibilitatea părților interesate de a colabora. Opțiunile ar fi: 

 Încercarea de a ajunge la o viziune comună în ce privește problema aflată în discuție 

(aprecierea reciprocă a punctelor de vedere); 

 Încercarea de a ajunge la un consens cu privire la măsurile specifice, pe care cu toții le 

agreează ca fiind necesare în ce privește gestionarea carnivorelor mari. 

Se estimează că acest proces va avea loc în mai multe perioade de timp pe diferite Platforme.  

Poziția echipelor noastre 

În tot acest timp, echipa noastră va respecta principiile de mai jos: 

 Neutralitatea cu privire la problemele aflate în discuție. Echipa va formula doar sugestii cu 

privire la procesul care trebuie urmat, însă acest lucru ar fi de asemenea adaptabil în funcție 

de solicitările participanților. 

1. Scop

2. Instituirea 
procesului

3. Implementare

3. Feedback 
şi evaluare

Acţiuni Întrebări

Selectarea site-ului

Interviu cu părţile
interesate

Participanți?

Gazdă/Organizator?

Coordonator?

Subiecte de 
abordat?

Selectarea metodelor de 
soluţionare a 

conflictelor împreună cu 
părţile interesate

Este inclusă o 
potenţială întâlnire cu 

un grup mai mic de 
părţi interesate

Coordonatorul selectat

Începerea întâlnirilor

Cât de avansat este 
conflictul?

De ce fel de metodă este 
nevoie? (dialog campanie

publicitară -> soluţionare a 
conflictelor)

Cât de des ar trebui să aibă 
loc întâlnirile?

Cum pot fi acestea legate 
de procesele existente?

Figura 1. Abordare în vederea definirii platformei părţilor interesate 
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 Egalitatea în sprijinirea tuturor părților interesate în mod egal în ceea ce privește înțelegerea 

a ceea ce este important pentru ea / el. Considerând toate punctele de vedere ca fiind egale 

în muncă și ținând seama în mod corespunzător de cunoașterea împărtășită din diferite surse. 

 Transparența cu privire la deciziile pe care echipa le ia asupra procesului și a motivelor 

pentru care s-au luat aceste decizii 

 Confidențialitate cu privire la persoana care furnizează echipei informațiile. Informațiile 

adunate (de exemplu prin interviuri) vor fi raportate Comisiei, precum și celorlalte părți 

interesate implicate, însă nicio informație nu va fi legată de un anumit individ. 

Rolul nostru nu este acela de a propune soluții la problemele avute în vedere. Vom rămâne un 

terţ neutru în sprijinul tuturor celorlalte părți. Soluțiile vor trebui să provină de la înșiși părțile 

locale interesate sau din expertiză adusă la cererea acestor părți interesate. Dacă participanții 

la platformă pot ajunge la un consens cu privire la soluții, acestea ar trebui să fie adecvate 

pentru contextul local specific, precum și mai durabile decât orice soluție sugerată de experți 

externi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa proiectului, Mai 2018 


