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WWF Programul Dunăre Carpați România caută subcontractant pentru 

Serviciu de monitorizare a 3 exemplare de urs brun (Ursus arctos) cu colare video 

 

În cadrul proiectului 

„Îmbunătățirea coexistenței dintre oameni și carnivore mari în Europa prin comunicare și cooperare 

transfrontalieră” (EUROLARGECARNIVORES) 

Activitatea B.8 

Numărul proiectului: LIFE16 GIE/DE/000661 

 

 

Termeni de referință 

 

 

I.  Descrierea serviciilor pe activități și livrabile 

Denumirea activităților pentru acest contract: 

A.1 Pregătirea montării colarelor; 

A.2 Montarea a trei colare video pe exemplare de urs brun (Ursus arctos) – pe urși (1-2 indivizi) prinși în diverse 

capcane, preferabil în zona proiectului Life EuroLargeCarnivores sau în zona limitrofă și, respectiv pe urși (1-2 

indivizi) eliberați din Centrul pentru Reabilitarea Urșilor Orfani (Harghita); colarele vor fi puse la dispoziție de către 

subcontractantul acestui serviciu, respectând specificațiile tehnice din Anexa II; 

A.3 Analiza deplasării urșilor monitorizați în vederea stabilirii home range-ului, habitatelor utilizate și preferate și a 

potențialelor coridoare ecologice existente, amenințările și presiunile, interacțiunile intra- și interspecifice și cu 

așezările umane. 

 

Cerințele contractului pentru grupul de experți: 

Activitățile aferente contractului vor presupune: 

- Utilizarea echipamentelor de specialitate pentru montare și monitorizare; 
- Deplasări în teren pentru acțiunile de montare și monitorizare; 
- Analiza și prelucrarea informațiilor obținute din monitorizarea cu colare video; 
- Predarea rapoartelor preliminare/intermediare/finale. 

Rezultate așteptate de la grupul de experți:  

- Rapoarte preliminare: 
o Un raport privind procedura de tranchilizare a urșilor și montarea colarelor video, inclusiv protocol 

de lucru intern; 
o Un raport privind zonele de risc în baza situației din teren. 

- Trei exemplare de urs capturate și rapoarte intermediare (un număr de trei rapoarte) privind rezultatele 
capturilor, probe biologice recoltate și date biometrice; 
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- Raport final asupra rezultatelor monitorizării urșilor privind utilizarea habitatelor, a habitatelor preferate, 
teritoriu utilizat, locuri de iernat, zone de concentrare, rute de deplasare, bariere/coridoare ecologice pentru 
deplasarea urșilor, amenințări și presiuni, interacțiunile cu alte specii și cu așezările umane. 

 

Ofertantul are obligația de a detalia fiecare etapă propusă pentru acțiunile stabilite. Planificarea activităților trebuie 

să se încadreze în graficul de realizare a activităților propus în secțiunea următoare a caietului de sarcini (Tabel 1). 

Fiecare raport (șase în total) va fi considerat ca livrabil la contract. 

 

A.1. Pregătirea montării colarelor 

Descriere 

În cadrul acestei acțiuni, ofertantul va pregăti procedura de lucru pentru montarea colarelor pe urși care vor fi eliberați 

din lațuri, în cadrul intervențiilor de urgență conform legislației în vigoare sau eliberați din Centrul pentru Reabilitarea 

Urșilor Orfani (Harghita). 

Etapele pregătitoare constau în: 

- Autorizația de montare a colarelor obținută de beneficiar de la Ministerul Mediului; 

- Facilitarea ofertantului în obținerea acceptului gestionarului fondului cinegetic unde are loc intervenția și a 

Centrului pentru Reabilitarea Urșilor Orfani (Harghita), după caz; acceptul va fi obținut de către beneficiar; 

- Contractul de colaborare cu un veterinar autorizat și cu experiență în intervenții similare (responsabilitatea 

ofertantului); 

- Setarea și pregătirea colarelor (conform specificațiilor oferite de către beneficiar); 

- Protocol de verificare a colarelor, înainte de montare și imediat după aceasta. 

 

Rezultate așteptate/livrabile: 

- Raport preliminar privind procedura de tranchilizare a urșilor și montare a colarelor video, inclusiv protocol 

de lucru intern; 

- Raport preliminar cu zone de risc în baza datelor disponibile din teren. 

 

A.2. Montarea a trei colare video pe exemplare de urs brun (Ursus arctos) 

Descriere  

Montarea colarelor video se va face: 
- Oportunistic, în situațiile în care sunt semnalate examplare de urs prinse în capcane utilizate pentru braconaj 

și care vor putea fi eliberate cu succes în zona proiectului sau limitrofă acesteia, corelat cu intervențiile de 
urgență conform legislației în vigoare, dacă este cazul; 

- Pe cel puțin un urs care va fi eliberat din Centrul pentru Reabilitarea Urșilor Orfani (Harghita). 
În procedura de tranchilizare necesară montării colarului se vor preleva probe biologice și colecta date biometrice 
specifice care vor fi transmise beneficiarului. 
 
Rezultate aștepate/livrabile: 

- Trei exemplare de urs brun dotate cu video colare; 

- Trei rapoarte de situație pentru fiecare acțiune de montare în parte, care să cuprindă inclusiv fișele urșilor 

cu detalii privind probele biologice prelevate și datele biometrice colectate. 
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A.3 Analiza deplasării urșilor monitorizați în vederea stabilirii home range-ului, habitatelor utilizate, a 

potențialelor coridoare ecologice existente, a amenințărilor și presiunilor, a interacțiunilor intra- și 

interspecifice și cu așezările umane 

Descriere 

Activitatea se va realiza ulterior montării colarelor începând cu primul exemplar eliberat/monitorizat. Acțiunea de 

monitorizare constă în colectarea, analiza și prelucrarea primară a datelor primite de la colare, arhivarea și 

transmiterea lor reprezentantului desemnat al beneficiarului. Urmare a primirii datelor se vor realiza periodic deplasări 

în teren pentru identificarea/validarea informațiilor relevante, inclusiv a habitatelor critice, aferente locațiilor vizitate 

de exemplarele de urs monitorizate. Orice problemă de mortalitate sau tehnică privind funcționarea colarelor va fi 

anunțată beneficiarului împreună cu o propunere tehnică de rezolvare a situației. Aceste situații nu vor fi imputate în 

niciun fel ofertantului. 

 

Rezultate așteptate/livrabile:  

- Bază de date: 

o Date brute locații, rute de deplasare, fișiere video; 

o Selecție date relevante pentru scopul proiectului (video și baza de date locații, aspecte ecologice și 

etologice relevante); 

- Raport tehnic asupra rezultatelor monitorizării urșilor privind utilizarea habitatelor, teritoriu utilizat, locuri de 

iernat, rute de deplasare, bariere/coridoare ecologice, amenințările și presiunile, interacțiunile intra- și 

interspecifice și cu așezările umane, dacă este cazul. 

Beneficiarul, în baza unei notificări, poate solicita contractantului elaborarea de rapoarte tehnice preliminare pentru 

urșii monitorizați. 

 

II. Perioada și locația 

Activitățile menționate mai sus se desfășoară în perioada iunie 2019 – noiembrie 2021 în aria proiectului Life 
EuroLargeCarnivores sau în zona limitrofă, precum și în zona Centrului pentru Reabilitarea Urșilor Orfani (Harghita). 
 

III. Cerințe minime obligatorii 

● Experiență în intervenții de urgență, în proiecte similare; 
● Buna cunoaștere a zonei proiectului și a factorilor interesați (gestionari de fonduri cinegetice, Jandarmeria 

Română, Agenții pentru Protecția Mediului, Gărzi de Mediu, etc.); 
● Experiență în montarea și gestionarea colarelor, verificarea funcționalității acestora înainte și imediat după 

montare, prelevare probe biologice și colectare date biometrice. 
 

Componența minimă a grupului de experți, pregătirea profesională, calificarea în domeniu: 

● Un expert cu studii de ecologie/biologie, cu un nivel de pregătire superior-aprofundat (master sau doctorat), 
cu experiență în domeniul studiului ursului brun de minim 4 ani; 

● Un expert silvic/cinegetician, cu un nivel de pregătire superior (minim studii de licență), cu experiență în 
domeniul studiului ursului brun de minim 4 ani; 

● Un medic veterinar, cu nivel de pregătire superior (minim studii de licență), cu experiență în tranchilizarea și 
eliberarea animalelor sălbatice de minim 4 ani. Se va face dovada participării directe a medicului veterinar 
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în activități de tranchilizare a animalelor sălbatice (CV din care reiese experiența în domeniu conform celor 
specificate mai sus); 

● Personal de teren cu un nivel de pregătire mediu sau superior, cu experiență în domeniul studiului pe teren 
a faunei sălbatice de minim 3 ani, inclusiv participare la activități de capturare/monitorizare a faunei sălbatice. 

 

Dotări minime ale ofertantului pe perioada derulării activităților de montare a colarelor și monitorizare a urșilor: 

● 3 colare video 
● armă de tranchilizare a faunei sălbatice; 
● instrumentar veterinar pentru intervenții medicale pe teren; 
● 5 camere foto-video cu senzori de mișcare; 
● alt echipament de teren – vehicul 4x4, etc. 

 

IV. Criterii de atribuire și termene 

Companiile/organizațiile interesate sunt așteptate să depună o ofertă care trebuie să includă programarea temporală 

și bugetară a activităților și livrabilelor în cadrul acestui serviciu precum și CV-uri ale persoanelor implicate, preferabil 

prin e-mail la adresa iismail@wwfdcp.ro 

 

Termenul de depunere a ofertelor: 15 mai 2019, ora 16.00. 

 

Data estimativă de începere a contractului: 01 iunie 2019. 

 

Valoarea maximă a contractului: 35.000,00 EURO (inclusiv TVA). 

 

Mai multe informații despre Asociația WWF Programul Dunăre–Carpați găsiți aici: www.panda.org/dcpo 

 

Informații în legătură cu proiectul LIFE EUROLARGECARNIVORES se regăsesc în Anexa I. 

 

Pentru informații suplimentare cu privire la acest proiect, contactați: Gavril Marius Berchi, mberchi@wwfdcp.ro  

 

 

Criterii de atribuire a contractului:  

Cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere a raportului preț/calitate care include cerințele menționate în 

Termenii de referință: 

- 30% capacitatea tehnică a ofertantului – suficientă expertiză în derularea unor contracte similare; 

- 30% capacitate profesională a ofertantului; 

- 40% oferta financiară/buget. 

 

mailto:iismail@wwfdcp.ro
http://www.panda.org/dcpo
mailto:mberchi@wwfdcp.ro
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ANEXA 1 

Tabel 1. Graficul de execuție a lucrărilor. 
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A.1. Pregătirea montării colarelor Procedura de tranchilizare a 
urșilor și montare a colarelor 
video 

                                      
     

  
Raport 
preliminar 

DA - la predarea 
raportului 

Analiza zonelor de risc în baza 
datelor disponibile din teren 

                                      
     

  
Raport 
preliminar 

DA - la predarea 
raportului 

A.2. Montarea a trei colare video pe 
exemplare de urs brun (Ursus 
arctos) – pe urși (1-2 indivizi) prinși 
în diverse capcane, preferabil în 
zona proiectului Life 
EuroLargeCarnivores sau în zona 
limitrofă și, respectiv pe urși (1-2 
indivizi) eliberați din Centrul pentru 
Reabilitarea Urșilor Orfani 
(Harghita) 

Montarea propriu-zisă a 
colarelor 

                                      
     

  
NU DA - la predarea 

fiecărui raport 

Realizarea rapoartelor 
intermediare 

                                      

     

  

Rapoarte 
intermediare - 3 
buc. 

A.3. Analiza deplasării urșilor 
monitorizați în vederea stabilirii 
home range-ului, habitatelor 
utilizate, a potențialelor coridoare 
ecologice existente, a amenințărilor 
și presiunilor, a interacțiunilor intra- 
și interspecifice și cu așezările 
umane 

Analiza deplasării urșilor 
monitorizați în vederea stabilirii 
home range-ului, habitatelor 
utilizate, a potențialelor 
coridoare ecologice existente, a 
amenințărilor și presiunilor, a 
interacțiunilor intra- și 
interspecifice și cu așezările 
umane 

                                      

     

  

Raport final DA - la predarea 
raportului 
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ANEXA 2 

 

Informații cu privire la proiectul LIFE EUROLARGECARNIVORES 

 

WWF Programul Dunăre-Carpați România este o organizație neguvernamentală recunoscută la nivel internațional, 

ce are ca obiectiv principal conservarea naturii sălbatice prin promovarea unei dezvoltări durabile în regiunea 

Dunăre-Carpaţi.  

Asociația WWF Programul Dunăre Carpaţi România este partener în implementarea proiectului LIFE16 

GIE/DE/000661 „Îmbunătățirea coexistenței dintre oameni și carnivore mari în Europa prin comunicare și 

cooperare transfrontalieră” (EUROLARGECARNIVORES). Proiectul se implementează în perioada 1 septembrie 

2017 – 31 martie 2022. 

Printr-o abordare orientată către informare și învățare prin schimburi de experiențe între mai multe țări, proiectul 

EUROLARGECARNIVORES are ca obiectiv principal îmbunătățirea cooperării transfrontaliere și a managementului 

la nivel populațional al carnivorelor mari din Europa. Speciile țintă de carnivore mari sunt reprezentare de: urs brun 

(Ursus arctos arctos), lup (Canis lupus), râs (Lynx lynx) și gluton (Gulo gulo). Această abordare va fi posibilă printr-

o cooperare largă a mai multor birouri WWF din Europa împreună cu alte organizații și institute de cercetare și se va 

implementa în 17 țări din Europa. 

 

Proiectul EUROLARGECARNIVORES adresează următoarele bariere/probleme existente: 

- Lipsa de conștientizare a actorilor din domeniul conservării de la nivel local și regional asupra importanței de a 

comunica, a monitoriza și a asigura un management eficient al carnivorelor mari la nivel de populații; 

- Lipsa capacității pentru activitatea de comunicare a importanței acestor specii a factorilor mai sus menționați;  

- Lipsa de cunoștințe referitoare la modalitățile de reducere a conflictelor om - animale și de a folosi oportunitățile 

legate de carnivore mari, cu privire la rolul lor ecologic, la impactul lor socio-economic și beneficiile prezenței lor 

în sălbăticie; 

- Lipsa schimbului de experiențe și bune practici (măsuri de protecție pentru creșterea animalelor, concepte de 

turism) între comunitățile afectate, factori interesați și autorități la nivel regional, national și european. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

- creșterea nivelului de conștientizare în rândul autorităților locale și naționale asupra importanței acestor specii, 

introducerea unor instrumente de comunicare particularizate din punct de vedere geografic și cultural; 

- informarea și implicarea actorilor cheie interesați pentru a ajunge la un consens cu privire la nevoile și 

responsabilitățile fiecăruia; 

- dezvoltarea unui mod de lucru interdisciplinar și transfrontalier, pentru activarea factorilor interesați cu o atitudine 

pasivă în trecut și propunerea de noi perspective și cunoștințe în managementul carnivorelor mari;   

- contribuirea la o înțelegere comună la nivelul Uniunii Europene a strategiilor de conservare a populațiilor de 

carnivore mari, orientată către factorii interesați; 

- contribuirea la implementarea ”Acțiunilor cheie pentru populațiile de carnivore mari din Europa” dezvoltate de 

CE prin DG Environment;  

- creșterea valorii adăugate a proiectelor deja implementate în domeniul carnivorelor mari (LIFE sau alte 

programe) prin promovarea rezultatelor acestora și împărtășirea celor mai bune practici;  
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- oferirea factorilor interesați locali (ex. fermierii) de oportunități și posibilități de învățare prin implicare directă și 

într-o manieră colaborativă. 

 

Proiectul EUROLARGECARNIVORES se concentrează pe cinci regiuni europene, care găzduiesc una sau mai 

multe populații de carnivore mari:  

Regiunea alpină – Italia, Austria, Elveția, Franța, Germania și Slovenia/Croația  

Europa centrală – Germania și Polonia  

Regiunea Carpaților – România, Slovacia, Ucraina și Ungaria  

Regiunea Iberică – Spania și Portugalia  

Regiunea Scandinavă – Finlanda, Suedia și Norvegia. 

 

Pentru a atinge obiectivele enumerate mai sus, în cadrul proiectului au fost prevăzute următoarele activități 

principale:  

B1. Promovarea celor mai bune practici pentru managementul și conservarea carnivorelor mari, facilitarea schimbului 

de experiențe în cadrul unei conferințe la care vor fi invitați factorii interesați;   

B2. Implicarea instituțiilor și autorităților în schimburi de experiențe pe termen lung cu privire la instrumente și 

exemple de cele mai bune practici pentru managementul și conservarea carnivorelor mari;  

B3. Promovarea studiilor de caz și a celor mai bune practici referitoare la implementarea monitorizării transfrontaliere 

a populațiilor de carnivore;  

B4. Cultivarea schimbului de informații la nivel național și european cu privire la cooperarea transfrontalieră;    

B5. Creșterea capacității de comunicare: instruirea actorilor implicați în domeniile conservării și managementului 

carnivorelor mari într-o manieră bazată pe consens;  

B6. Creșterea capacității de comunicare: motivarea și implicarea continuă a factorilor cheie în activități de schimb de 

informații și experiențe;  

B7. Schimbarea atitudinii: inițierea și moderarea schimbului de experiență între fermieri cu privire la măsurile de 

protejare a animalelor din gospodării, turme sau ferme zootehnice;  

B8. Schimbarea atitudinii: stabilirea unei cooperări pe termen lung cu jurnaliștii și colectarea împreună cu aceștia a 

poveștilor de succes, precum și construirea unor rețele de schimb de informații; 

B9. Schimbarea atitudinii: creșterea sentimentului de mândrie a comunităților față de carnivore prin campania 

„Momente Magice”. 

 

Dat fiind faptul că în România s-a identificat de către toți factorii cheie interesați nevoia de a implementa un proiect 

de comunicare la nivel național în ceea ce privește importanța și rolul carnivorelor mari în ecosistem, sperăm ca 

aceștia să participe activ și proactiv în acest proiect astfel încât împreună să îmbunătățim atât imaginea cât și 

managementul acestor specii. De asemenea, ne dorim să promovăm implementarea anumitor instrumente de 

reducere a conflictelor dintre oameni și carnivore mari (de exemplu montarea de garduri electrice la stâne, utilizarea 

de câini specializați la stâne) și a recomandărilor „Platformei UE privind coexistența dintre oameni si carnivore”. 

Zona pilot de implementare a acestor instrumente va fi reprezentată de Munții Apuseni, iar activitățile ce vizează 

îmbunătățirea imaginii și a managementului carnivorelor mari în general vor fi implementate la nivel național, dar și 

la nivelul ecoregiunii Carpați (pentru componenta de îmbunătățire a monitorizării și managementului carnivorelor la 

nivel de populație). 
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Anexa 3 

 

Specificații tehnice minimale ale colarului și video-camerei 

 

A. Specificații minimale colar: 

 

Funcție mortalitate Disponibil 

Temperatură ambientală Disponibil 

Geo-fencing Disponibil 

Temeratura de operare -30˚C - +50˚C 

Baterie înlocuibilă Da 

Comunicare pe două căi Da (direct prin interfață PC și web 
service) 

Drop off TRD sau TRRD 

 

B. Specificații minimale video-cameră: 

 

Dimensiuni Lungime 73 mm 

Lățime 65 mm 

Adâncime 45 mm 

Greutate <500 g 

Durata de funcționare a 

acumulatorului camerei 

Aproximativ 40 de ore de înregistrare video împărțite în 

clipuri de 14-45 de secunde 

Dimensiune video 
Rezoluție 

HD 1280x720 

VGA 640x480 

Mărimea imaginii VGA, HD, SXGA, UXGA, QXGA 

Audio Microfon Încorporat 

Memorie μSD card 256 GB 

Condiții mediu 

Temperatura de operare -20°C până la 50°C 

Umiditate 5% - 95% 

Intervalul de reținere a datelor -25°C până la 55°C 

 

Camerele funcționează în funcție de programul specificat de utilizator pentru colectarea de clipuri video și/sau 

imagini statice (foto). 

 

Camera poate colecta clipuri video declanșate de evenimente speciale, cum ar fi: 

 virtual (virtual fence) 

 pe care este montată camera 

Naștere 

 


