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Acest raport a fost realizat în cadrul "Contractului de servicii pentru crearea platformelor regionale /
locale privind coexistența între oameni și carnivorele mari - Contract nr. 07.027739 / 2017/771819 /
SER / ENV.D.3 ", coordonat de Istituto di Ecologia Applicata (IEA), în colaborare cu Adelphi Consult,
Dr. Juliette Young, Prof. Steve Redpath, Dr. Yorck Graf von Korff și Dr. Estelle Balian, Organizația
Europeană a Proprietarilor de Terenuri (ELO).

Pentru mai multe informații despre platformele regionale vizitați site-ul proiectului
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/regional_platforms.htm
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1. Abordarea generală a dezvoltării platformelor
Abordarea dezvoltată în cadrul contractului de servicii pentru stabilirea și dezvoltarea
platformelor locale și regionale se bazează pe trei etape diferite:
1. Analiza situației locale: vizite la fața locului, analiza documentației existente și
interviuri cu părțile interesate;
2. Evaluarea condițiilor de lansare a unei platforme și definirea regulilor sale de lucru;
3. Gestionarea întâlnirilor platformelor cu un facilitator profesionist.
Prin implicarea în platforme, părțile interesate pot:
➢ să-și clarifice poziția și valorile în ceea ce privește prezența carnivorelor mari;
➢ să înțeleagă punctele de vedere și valorile altor părți interesate;
➢ să încerce să dezvolte poziții comune și să stabilească un set de acțiuni pentru a
îmbunătăți gestionarea carnivorelor mari.

2. Progrese până acum
O primă întâlnire a avut loc la Miercurea Ciuc la 11 ianuarie 2019, care a confirmat în primul
rând interesul părților interesate prezente în participarea la procesul participativ. În cadrul
acestei întâlniri s-a format grupul, a fost acceptată o declarație de misiune inițială, iar
participanții au început să lucreze la analiza problemelor prin metoda creării arborilor de
probleme în trei grupuri omogene: personal silvic-vânători, agricultori-apicultori și ONG-uri de
conservare și dezvoltare rurală.

3. Întâlnirea din 11 februarie 2019
Întâlnirea a avut loc în campusul Universității Sapientia între orele 9.00 și 13.00. Principalele
obiective ale întâlnirii au fost:
- continuarea analizei problemelor și finalizarea arborelor-probleme;
- analiza și discuția a obiectivelor potențiale prin dezvoltarea de arbori-obiective.

4. Agendă și exercițiu de încălzire
9:00-9:20 Deschidere, prezentarea programului, repetarea regulilor și a declarației de misiune
9:20-10:00 Exercițiu de încălzire, experiențele cele mai noi ale participanților în legătură cu
problematica ursului
10:00-10:30 Lucru interactiv în grupe, finalizarea arborelor probleme, marcarea punctelor
unde există neînțelegeri în cadrul grupelor
10:30-10:45 Pauză de cafea
10:45-11: 20 Prezentarea și analiza arborelor problemelor, similarități și diferențe între cele
trei grupuri
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11:20-11:45 Continuare prin dezvoltarea de arbori ale obiectivelor
11:45-12:05 Prezentarea în plenară a arborilor obiectivelor
12:05-13:00 Discuții despre posibile domenii de intervenție, scopuri, activități, tematica
următoarei întâlniri și evaluarea întâlnirii
13:00-14:30 Prânz

Fig. 1 – Analiza problemelor, lucru în grupe.

După cuvintele de introducere ale organizatorului local, agenda a fost prezentată de
facilitator. Ca activitate de încălzire, participanților li s-a cerut să se reintroducă, dat fiind
faptul că mai multe persoane au fost implicate în seria inițială de interviuri, dar nu au putut
participa la prima întâlnire. Participanții au fost rugați să răspundă la două întrebări:
-

1. ultimele experiențe ale fiecărui participant legat de urși,
2. o așteptare față de o muncă comună eficientă.

Participanții au fost dornici să răspundă la întrebări, deoarece aceasta a fost prima dată când
fiecare dintre ei a putut să-și rezumă implicarea în conflictul de urs în plen. Facilitatorul a
lăsat ca discuția să se dezvolte spontan, ceea ce s-a dovedit a fi o strategie bună pentru a
consolida comunicarea deschisă în cadrul grupului, acest lucru fiind apreciat de
feedback-urile de evaluare ale participanților (Anexa 2).
Știrile legate de problema ursului percepute de fiecare participant au dezvăluit câteva
observații interesante:
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Unii participanți au fost implicați într-o plângere din partea unui grup de protecție a
drepturilor animalelor privind cazul anterior al unui urs care a intrat în oraș și a fost
împușcat în curtea unei școli;
Potrivit unui participant, un câine a fost luat de un urs într-un sat din apropiere, deși nu
există nici o dovadă directă că era un urs și nu un lup;
Președintele României, Klaus Johannis, a refuzat să semneze o lege care să includă
o schemă de compensare în cazul atacurilor umane și a victimelor atacurilor de urs,
un domeniu care nu este reglementat în prezent;
S-a menționat că, din cauza unei lipse în legislație, asociațiile de vânători sunt
considerate responsabile în caz de accidente rutiere care implică fauna sălbatică;
Un alt participant a menționat numărul mare de daune, sporirea conflictelor și
persoanele locale care acuză asociațiile de vânători din cauza faptului că nu iau
măsuri pentru a-i proteja de daune, cauză pentru care au primit amenințări și au fost
dați în judecată;
Un urs tânăr a intrat la începutul iernii într-o plantație mică de molid la marginea
orașului Miercurea-Ciuc și a stat acolo câteva zile;
Un alt participant a menționat că în anii 1930, în fiecare primăvară, când vacile au fost
lăsate prima oară pe pășuni, au fost organizate vânători de goană pentru a speria
prădătorii, și că până în anii 1990 s-au folosit mult mai multe terenuri agricole în munți
care, din cauza abandonului, au devenit acum habitate prielnice pentru urși;
Au avut un caz în timpul iernii, când gardul electric nu funcționa și un urs a spart înr-o
rulotă de albinărit;
Fermierii se simt abandonați, fiind nevoiți să abordeze problema singuri, nu vor să
elimine urșii, dar nici nu vor să sufere pierderi;
Locuitorii orașului Miercurea-Ciuc se tem de urșii care au apărut recent în jurul
orașului și solicită ca urșii care vin în oraș să fie împușcați;
În cazul accidentelor rutiere, asigurarea nu acoperă daunele produse;
Ar fi necesare cercetări sociologice pentru a evalua opinia publică despre urși;
Majoritatea daunelor nu sunt raportate, mărimea populației a crescut excesiv în lipsa
unor factori limitative, respectiv există diferențe între așezările afectate;
Grupurile pentru protecția drepturilor animalelor ar trebui să fie implicate în platformă;
Întâlnirile cu urșii în natură sunt rare;
Nici un urs la Lacul Sfânta Ana în ianuarie;
Exemplu din Canada cu reguli foarte stricte privind gestionarea deșeurilor;
Ursul brun ar trebui folosit în marketingul turistic și utilizat ca un brand;
Gardul electric funcționează dacă este montat și întreținut corespunzător;
Localnicii și vizitatorii trebuie educați referitor la comportamentul corect cu urșii.

5. Participanții la întâlnire
Lista participanților se găsește în anexa 1.

6. Compararea rezultatelor analizei problemelor și
obiectivelor
După finalizarea sesiunii introductive, analiza problemelor a fost continuată de grupul
ONG-urilor, în timp ce grupul fermierilor și grupul vânător-silvic a început să lucreze la arborii
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obiectivelor.
Grupul ONG a structurat problemele în trei grupuri: probleme legate de schimbarea
habitatelor, cauze societale și probleme cu cadrul legal. Această grupă a ezitat să precizeze
relații stricte de cauze și efecte dintre elemente, pe motivul că de multe ori acestea sunt greu
de separat. În această analiză au fost introduse câteva cauze noi, precum de exemplu
scăderea acceptării sociale a urșilor, nivelul redus de conștientizare, comunicarea unilaterală
de către mass-media și lobby-ul prejudicios de către actori.
S-a convenit ca grupul ONG-urilor să-și termine analiza problemelor și să dezvolte arborele
obiectivelor înainte de întâlnirea următoare.

Fig. 2 – Arborele problemelor din perspectiva ONG-urilor, varianta a doua.

6

Fig. 3 - Varianta digitizată a arborelui problemelor realizat de către ONG-uri.

Grupul fermierilor și apicultorilor respectiv grupul de vânători-silvici s-a concentrat pe
realizarea arborilor obiectivelor. Arborele obiectivelor fermierilor se ocupă în special de
gestionarea daunelor. Aceasta include stabilirea unor linii telefonice verzi pentru o intervenție
rapidă, scăderea populației de urs printr-o vânătoare controlată, relocarea și chiar "exportul
de urși". Compensarea simplă și rapidă a daunelor, îndepărtarea rapidă a carcaselor și
finanțarea măsurilor de prevenire a daunelor, inclusiv formarea privind cele mai bune
practici, sunt de asemenea incluse în acest arbore al obiectivelor.

Fig. 5 – Arborele obiectivelor fermierilor și apicultorilor.

Grupul vânători-silvici a definit ca obiectiv principal utilizarea durabilă a ursului ca resursă
naturală regenerabilă pentru comunitatea locală, prin reducerea perturbării habitatelor
naturale, îmbunătățirea legislației, reglementarea turismului, implementarea unor măsuri
adecvate de monitorizare și de reglementare a populației, creșterea competențelor locale în
gestionarea și prevenirea conflictelor și a daunelor.
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Fig. 4 – Arborele obiectivelor original realizat de către vânătorilor și silvici.

Fig. 5 – Arborele obiectivelor fermierilor și apicultorilor, varianta digizitată.
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Fig. 7 – Versiunea digitizată a arborelui țintă al vânătorilor și forestierilor.

7. Evaluarea întâlnirii
Evaluarea generală a ședinței de lucru a fost pozitivă, participanții exprimând
aprecierea modului în care a fost structurată activitatea și faptul că ei au avut ocazia
să discute aspecte importante într-o atmosferă foarte relaxată, chiar și cu grupuri
care dețin poziții diferite. S-au exprimat unele preocupări cu privire la diversitatea
opiniilor și la eventualele dificultăți de a ajunge la un acord, precum și la gestionarea
timpului care ar putea fi îmbunătățită. Observațiile inițiale sunt prezentate în anexa 2
a acestui document

8. Comentarii și pașii următori
Întâlnirea la data următorului atelier a fost convenită să fie 11 martie, în același timp și
în același loc: 9 am la campusul Universității Sapientia din Miercurea Ciuc. Lucrările
planificate vor fi dezvoltate pornind de la copacii problematici elaborați în cadrul
acestui atelier.
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Anexa 1: Lista participanților
Nume

Organizație / grup de interese

Farkas Tibor
Hadnagy Lehel

Asociația Fermierilor Organici din Valea Ghimeșului
Asociația de Vânători Szilos

Benke József

Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Zetelaka és Társai

Farkas Attila

Asociația pentru Managementul Ecosistemelor

Nyírő Gergely

Asociația Tinerilor Fermieri din Județul Harghita

Váli Csongor

Asociația Microregională Pogány-havas

Sándor Lajos

Primăria Orașului Vlăhița, Asociația Composesorală din Vlăhița

Borboly Csaba

Consiliul Județean Harghita

Kopacz Emőke

Consiliul Județean Harghita

Márton István

Asociația pentru Dezvoltare Rurală din Județul Harghita

Szabó Károly

Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Harghita

Lőrinczi-Mátéfi Tibor

Ocolul Silvic Privat Frumoasa

Lázár Tibor

Asociația Apicultorilor din județul Harghita

Zöldi István

Țăpuc Lóránd

Asociația Crescătorilor de Oi din Județul Harghita

Imecs István

Asociația GeoACCENT pentru Protecția Naturii

Dósa Elek-Levente

Asociația Pro Szent Anna, Composesoratul Sfânta Ana

Szabó Szilárd

Agenția pentru Protecția Mediului județul Harghita

Anexa 2: Evaluarea întâlnirii
+ Aspectele pozitive ale întâlnirii
-

Problema ursului a fost discutată din diferite puncte de vedere
Dialog excelent, idei, persoane competente
Trebuie să cunoaștem și mai noi puncte de vedere, sa întâmplat fără conflicte
Au fost reunite diverși reprezentanți ai părților interesate
Între timp, barierele de comunicare dintre grupuri încep să dispară
După părerea mea am reușit să facem pași pentru identificarea problemelor și a
soluțiilor
Problema a fost subliniată, definită
Soluțiile comune de rezolvare a problemelor încep să se contureze
Am auzit diferite puncte de vedere, am inventat cu succes problemele
Am putea afla despre opiniile diferitelor domenii
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-

Opiniile tuturor participanților au fost comunicate într-un mod calm și au fost
ascultate
A fost bine

∆ Aș schimba pentru data viitoare
-

-

Luați în considerare exemple din America de Nord legate de problema ursului
Sunt mulți dintre noi, multe idei și tendința de a împărți prea mult problemele, ceea
ce este bun, dar este dificil să se ajungă la un consens
Este dificil să se sintetizeze diferite argumente și opinii
Activitățile planificate ar trebui să fie stabilite începând cu grupuri și apoi să încerce
să găsească împreună soluții
Îmi place programul care a fost subliniat
Mergeți direct la subiectul soluțiilor
Soluții concrete concrete
Un ritm mai stricte ar putea fi util, poate o informație anterioară, o moderare pe o
schiță pregătită necesară, am putea discuta despre planul național de acțiune pentru
urs
O perioadă mai strictă (ar putea contribui la eficiență)
Nici o schimbare nu este necesară în opinia mea

Evaluarea generală a întâlnirii
-

Foarte informativ și motivant
Excelent
Clasamentul de vârf (10), consider că este foarte util
A fost bine, a răspuns la obiectivele stabilite
Bineînțeles
Construcție, o atmosferă bună
Era interesant, constructiv
Bine, pentru că lucrurile nu au fost prezentate în mod unilateral
Utile, pozitive
Foarte bine
Soluții "urgente"
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