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ANNUAL OPERATIONS REPORT 2014 

1. Project Background 
 

The Project LIFE12 NAT/UK/001068, LIFE Connect Carpathians (LCC), with a 5 years duration, is 

financed by the European Commission through the Life+ Nature Programme and is implemented 

by Fauna & Flora International (FFI), Ministry of Environment, Waters and Forests, General 

Inspectorate of Romanian Gendarmerie (GIRG) an Zarand Association (ZA). The project is part of a 

larger initiative, concerning the creation of a multifunctional network of protected areas in 

Apuseni and Southern Carpathians Mountains, which is one of the most important ecological 

corridors in Europe.  

The goal of this initiative is to bring together the stakeholders in the field of natural resources 

management to elaborate and implement conservation measures on regional level in order to 

ensure the conservation of biodiversity and durable development of the area. Targeting the bear 

and the wolf as key species, the LCC project uses both the experience in other similar LIFE projects 

and its own experience to develop best practices adapted to the present context, in order to 

ensure a favorable conservation of big carnivores, their prey and habitats. 

1.1. Project Objectives  
 

The LCC Project has 4 major objectives: 

1. Enhance functional connectivity – to increase functional connectivity through securing and 
restoring critical habitat and landscape features as corridors. 

2. Reduce human-wildlife conflict and build tolerance for carnivores – to address the direct 
threats to carnivores, namely human-wildlife conflict, poaching, and build local knowledge to 
allow co-existence of humans and large carnivores. 

3. Promote long-term planning and action for bear and wolf conservation – to promote 
integrated conservation of the landscape through improving the information base; enhancing 
capacity of responsible agencies; harmonizing forestry and hunting strategies with conservation 
objectives and developing Regional Species Action Plans. 

4. Engage stakeholders in the long-term conservation of bear and wolf – to enhance the 

awareness and support of local stakeholders for the conservation of bear & wolf. 

 

1.2. Area of interest for LCC project 
 

The area of interest of LCC project has more than 430.000 ha, on the territory of 17 Nature 2000 

sites and 200 hunting funds. From an administrative point of view, this area is situated in 8 

counties, Alba, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Gorj, Hunedoara and Timiș. More precisely, the 

areas are: ROSCI0002 Apuseni, ROSCI0042 Codru Moma, ROSCI0064 Defileul Mureşului, 

ROSCI0070 Drocea, ROSCI0126 Munții Țarcu, ROSCI0217 Retezat, ROSCI0219 Rusca Montană, 

http://connectcarpathians.ro/tag/enhance-functional-connectivity/?lang=en
http://connectcarpathians.ro/tag/reduce-human-wildlife-conflict/?lang=en
http://connectcarpathians.ro/tag/promote-long-term-planning-and-action/?lang=en
http://connectcarpathians.ro/tag/promote-long-term-planning-and-action/?lang=en
http://connectcarpathians.ro/tag/engage-stakeholders/?lang=en
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ROSCI0250 Ținutul Pădurenilor, ROSCI0289 Coridorul Drocea – Codru Moma, ROSCI0291 Coridorul 

Munții Bihorului – Codru Moma, ROSCI0292 Coridorul Rusca Montană – Țarcu – Retezat, 

ROSCI0298 Defileul Crișului Alb, ROSCI0324 Munții Bihor, ROSCI0325 Munții Metaliferi, ROSCI0355 

Podișul Lipovei – Poiana Ruscă, ROSCI0406 Zarandul de Est, ROSCI0407 Zarandul de Vest (see 

attached map) 

In what concerns hunting funds, we have a large variety of situations, concerning the 

administration: 

a) By hunting organizations; 

b) By state owned and public forestry administrator; 

c) By private owned forestry administrator; 

d) By public institutions activating in scientific research; 

e) By schools teaching hunting disciplines.   

1.3. The role of Romanian Gendarmerie in LCC Project 
 

Romanian Gendarmerie’s main responsibility within LCC project (RG has exclusivity according to 

Action C3 description in the Annex to the Partnership Agreement) is fulfilling action C3, “Establish 

and demonstrate enforcement patrols to detect and prevent poaching”, thus contributing to 

achieve the second objective of the project. Also, gendarmes have to escort human-wildlife 

incident response team to mitigate conflicts, which was created in LCC Project. In these situations, 

gendarmes must provide the framework for the execution of this activity and enhance the 

awareness and support of local communities for the implementation of the methods to mitigate 

damage to livestock and crops. In addition, Romanian Gendarmerie has assumed the task of 

enhancing the professional skills of gendarmes involved in the project and their ability to intervene 

in illegal acts against environment, species and their natural habitat. This is performed, among 

others, by participating in training actions, monitoring actions of key species along with field teams 

of FFI, meetings with groups of interest and exchanges with other similar projects in order to 

accumulate knowledge for preventing and fighting poaching. 

 

2. CREATION THE GENDARMERIE MOUNTAIN SQUAD VAŢA DE JOS 
 
In order to achieve the objectives of LCC project, within the Gendarmerie Inspectorate of 

Hunedoara County a new mountain squad was created, Vaţa de Jos, with extended territorial 

competence over 8 counties: Alba, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Gorj, Hunedoara and Timiș. 

After analyzing the area of the project over the 8 counties and considering the most rapid 

deployment capacity possible within the Apuseni link corridor, a decision was made to set up two 

base locations, in the villages Zam and Vaţa de Jos, in Hunedoara County. Zam is a second location 

for the GMS Vaţa de Jos which has its main base in Vaţa de Jos. The choice of those locations also 

took into account the operational field situation, strategic location, easy deployment in most of 

the project area, support from local authorities in all 8 counties, relative central locations within 

the area of the project in order to achieve better intervention response times.  

 



3 
 

Gendarmerie personnel, according to Law 407/2006 (art. 451, and art. 49), has the attributes of 

detecting contraventions, for which they apply legal sanctions, and crimes, for which they draft 

the documents for judicial inquiry/prosecution. 

 

 

Selection and training of the personnel from Gendarmerie Mountain Squad Vata de Jos 

The 9 non-commissioned officers (NCOs) staffing the Gendarmerie Mountain Squad Vata de Jos 

(GMS Vata de Jos) were selected from gendarmes of Hunedoara County Inspectorate, some of 

them living in the area of the project. The Mountain Squad became operational on 1st of June 

2014. 

Training of patrolling officers was performed through periodical training sessions, with specialists 

from Hunedoara County Gendarmerie (survival training camp), Police, Hunedoara County Court 

Prosecutor’s Office (legal training on poaching crimes), Forestry Guard, Forestry Directorate 

(forestry crimes and reconnaissance of the patrolling area), County Ambulance Service (first aid 

training), Fauna & Flora International and Zarand Association (GPS usage training, wild life 

protection. 

Table of joint training courses attended by GMS Vata de Jos, FFI and AZ 

Year Description Who made the 
training 

2014 Training on forestry   FFI/AZ 

2014 Training on the Intervention Team – procedure, technical 
details, use of tranquilizer 

ACDB - Vrancea 

2014 Training on GPS use FFI /AZ 

 

In this respect, during 26-27.06.2014, two patrolling officers from GMS Vata de Jos received 

training in the field of tranquilizers. This activity took place in Lepsa, Vrancea County, together 

with members of ZA, as part of the LCC Project, having as objective the “creation of an 

Intervention Team to respond to dangerous incidents with wildlife”. Training had a theoretical and 

practical component in the field of anti-poaching and use of special equipment, such as 

tranquilizers and animal restraints. GMS personnel (9 NCOs) received also support from the GIRG 

specialists and training at Gendarmerie’s Mountain Training Center in Sinaia. 

 

Summary of the area. Reconnaissance in the field 

 

Knowledge of the area of responsibility has always been a priority for the personnel of GMS Vata 

de Jos. Thus, after the project started, reconnaissance missions have been initiated and conducted 

over the whole territory received in competence, by the GMS personnel, Hunedoara County 

Gendarmerie staff officers and IT&C specialists and also by specialists from other intelligence 

structures. Also, support for reconnaissance from other counties within the project area was 

requested. Consistent help came from FFI and ZA. All the information was centralized in a dossier 

to be used for mapping the points of interest in the area.  

 

Relation with local institutions 
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Involving local authorities with attributions in implementing the project has been in the attention 

of Gendarmerie Inspectorate of Hunedoara County. During 2014, two discussions took place with 

representatives of Hunedoara County Police, Hunedoara County Court Prosecutor’s Office, 

Forestry Guard and Forestry Directorate. In this respect, staff officers of Hunedoara Gendarmerie 

met with specialists from 5 Forest Districts (Ilia, Baia de Cris, Dobra, Retezat, Gurahont) and 

Forestry Directorate for drafting area maps.  

 

Organization and conducting anti-poaching missions 

 

Anti-poaching missions are organized by the staff officers of Hunedoara County Gendarmerie 

Inspectorate, using the intelligence gathered by Hunedoara County gendarmes combined with the 

ones received mostly from Gendarmerie units in the other counties within the area of the project. 

In preparation of the mission, Hunedoara County Gendarmerie patrolling officers and staff officers 

organize and conduct reconnaissance activities. After analyzing and using all this information, 

patrolling officers of Hunedoara County Gendarmerie execute pinpoint anti-poaching missions, all 

other law enforcement structures/agencies in the designated area being informed about this in 

the same time. 

 

3. PERFORMANCE ANALYSIS  

 

In 2014 the GMS Vata de Jos was newly created and the gear-up process of officers was not 

completed because of the tender procedures started and not finished in time for patrolling 

vehicles. In this respect, patrolling missions were performed with vehicles from FFI and ZA and 

other vehicles from Hunedoara County Gendarmerie. 

 

Each GMS patrolling mission is executed with 1, 2, 3 or 4 patrolling officer depending on the 

complexity of the action and personnel from other partner institutions involved. So the number of 

patrolling officers is counting how many gendarmes were used for the patrolling missions. 

In 2014, GMS Vata de Jos registered the following number of patrolling missions: 

- 75 missions in cooperation with FFI and ZA, using 193 patrolling officers; 

-  44 individual missions, with 109 patrolling officers. 

 

 Table with GMS Vata de Jos patrolling missions and personnel involved during 2014 

Month 
Individual missions 

Cooperation 
missions with FFI 

and ZA 

Cooperation 
missions with other 

structures 
Contraventions/ 
crimes detected 

No. Personnel 
involved 

No. Personnel 
involved 

No. Personnel 
involved 

June 20 46 5 12 - - 1 

July 10 27 11 30 - - 1 

August 1 2 9 18 - - 1 

September 7 16 9 22 2 8 - 

October 5 16 19 48 - - - 

November 1 2 12 41 - - - 

December 0 0 10 22 11 11 - 
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TOTAL 44 109 75 193 13 19 3 

 

4. RISK ANALYSIS 

 

Risks identified Mitigation action 

Lack of specialized equipment for GMS 

Vata de Jos 

Temporary use of other equipment, used as standard by 

other structures from Hunedoara County Gendarmerie 

Insufficient training of personnel Requesting support from FFI and ZA for specific training 

and planning training sessions, on a rotation basis, at the 

Gendarmerie Mountain Training Center in Sinaia 

Lack of contacts in the field Hunedoara County Gendarmerie Inspectorate contacted all 

other Gendarmerie Inspectorates in the project area in order 

to establish field contacts and facilitate the flow of 

intelligence 

Insufficient detailed mapping of the area Contact with Hunedoara Forestry Directorate for support in 

drafting detailed maps of the area of interest in the project 

Delays in distribution of the equipment 

purchased from the project’s budget 

Personnel of GMS Vata de Jos used the normal field 

uniform and other standard material for patrolling missions 

Inexistence of concept of action and 

operating procedures for intervention in 

case of emergency situations created by 

human-wild animal conflict 

Hunedoara County Gendarmerie Inspectorate took the 

initiative of contacting decision making local authorities in 

order to organize meetings for drafting cooperation 

documents and protocols for intervention in case of human-

wild animal conflict 

Very weak mobile telephone signal in 

most part of the project area 

Proposal of procurement for a satellite telephone from the 

project’s budget. 

 

5. FOLLOW-UP ACTIONS 

 

- Structure the training schedule for patrolling officers and execute it regularly; 

- Identify training possibilities in Gendarmerie Mountain Training Center in Sinaia; 

- Accelerate tender procedures, diminish the time from the identification of the need to 

drafting technical requirements and launching procurements; 

- Involvement of all decision making factors at local level for having more meetings and 

establish a calendar with deadlines and achievable activities to be implemented in the field 

of intervention in human-wild animal conflicts. 
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Annex 1: Activity Images 
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Annex 2:  Legal background for prevention and fight against poaching  
 

The main legal document addressing poaching in Romania is Law no.407/2006 regarding hunting 

and protection of hunting fund with all subsequent amendments. Other important legal 

documents are: 

- Law no 295/2004 regarding the regime of weapons and ammunition, with all subsequent 

amendments; 

- Order no 353/2008 of Ministry of Agriculture and Rural Development for approval of 

Regulation regarding authorization, organizing and practice of hunting; 

- Order no 536/2009 of Ministry of Agriculture, Forests and Rural Development for approval 

of the List of dogs accepted for hunting in Romania; 

- Order no 539/2009 of Ministry of Agriculture, Forests and Rural Development for approval 

of the hunting permits regime; 
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- Order no 302/2014 of Ministry of Environment and Climate Change, for the modification of 

Annex 1 of Order no 539/2009 of Ministry of Agriculture, Forests and Rural Development 

for approval of the hunting permits regime. 

 

In addition, for the protection of the species of interest (big carnivores and their prey) and their 

habitats, other legal documents of interest are Emergency Government Order no 57/2007, 

revised, regarding the regime of protected natural areas, conservation of natural habitats and 

wildlife, with all subsequent amendments and the Law 46/2008, on the Forest Code, republished, 

with all subsequent amendments. 

Like in other fields of work, we can observe the existence of a certain legal instability proved by 

numerous modifications of the legal documents. The vast number of these documents and legal 

gaps make the law enforcement very difficult. More often, the modifications of legal documents 

are made without an evaluation of the outcome or without impact studies to help identifying the 

means for efficiently enforcing them. 

 

Poaching is defined by Law 407/2006 with subsequent amendments, as: “the attempt or the 

action performed with the goal of obtaining or capturing wildlife finalized with or without result, 

by infringing the provisions of the present law”.  

Amongst conditions contributing to this violation of the law, we can mention: 

- Difficult access to a legal hunting organization, caused by limited places, high authorization 

taxes and annual fees; 

-  Negative attitude and small degree of tolerance of the population towards wild animals. 

This is increased by the damage caused to their livestock and crops and the slow 

compensation process; 

- Interdiction of hunting some species of animals (big carnivores, protected species); 

- Too big number of hunters in organizations with very limited hunting resources; 

- Financial benefits out of illegal commerce with hunting meat and trophies; 

- Possibility of procurement of unregistered or home made weapons; 

- Corruption and  possibility of influencing solutions in poaching cases, 

- Competent authorities failing to enforce the law. 
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RAPORT ANUAL DE OPERAŢIUNI 2015 

1. PREGĂTIREA PERSONALULUI POSTULUI DE JANDARMI MONTAN VAŢA 

DE JOS 
 

Pregătirea personalului Postului de Jandarmi Montan (PJM) Vaţa de Jos a continuat 

şi în 2015, astfel plt.maj. Muntean Cosmin și plt.adj. Dud Gabriel au participat la Cursul de 

iniţiere în schi şi alpinism, Nivelul I – etapa de vară, în perioada 13 - 31.07.2015, la Centrul 

de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Montan Sinaia. 

În data de 17.12.2015, toți subofițerii ce încadrează postul au participat la Straja, jud. 

Hunedoara, la instruirea pe linie de cunoaștere și conducere a Snowmobil-ului ARCTIC 

CAT din dotare, achiziţionat în cadrul proiectului. 

Instruiri cu privire la legislația în domeniul cinegetic și echipa de intervenție rapidă 

au fost susținute de către membrii FFI/AZ. La aceste instruiri au participat toți subofițerii 

postului PJM Vața 

Tabel instruiri 2015 

Descriere Nr. 

personal 

instruit 

Cine a susținut instruirea 

Instruire cu privire la legislația în domeniul cinegetic, 

proceduri de verificare a legalității acțiunilor de vânătoare. 

9 FFI/AZ  

Instruire cu privire la echipa de intervenție rapidă  9 FFI/AZ 

Cursul de iniţiere în schi şi alpinism 2 Centru de Perfecționare 

Sinaia 

Instruire utilizare Snowmobil ARCTIC 9 IJJ 

 

2. DOTAREA POSTULUI DE JANDARMI MONTAN VAŢA DE JOS 
 

Pe parcursul anului 2015 s-a completat dotarea PJM Vaţa de Jos şi a personalului cu 

bunurile materiale cuprinse în bugetul proiectului, astfel: 

 1 remorcă pentru transport snowmobil 

 3 aparate GPS portabile 

 1 cameră video 

 3 binocluri 

 11 seturi de echipament de teren profesional 

 2 autovehicule de patrulare 4x4 

 1 bază de comandă modulară – 4 module 

La acestea s-au mai adăugat următoarele echipamente, achiziţionate din economiile 

înregistrate în urma diferenţei între valorile estimate în buget şi preţurile ofertate pe piaţă: 
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 Gard împrejmuire şi fosă septică pentru locaţia Vaţa de Jos a PJM  

 9 rucsaci 

 9 lămpi frontale 

 9 ochelari de zăpadă 

 9 parazăpezi 

Tot pe parcursul anului 2015, în urma nevoii identificate în anul precedent privind 

asigurarea legăturilor telefonice, cu sprijinul FFI, personalul PJM Vaţa de Jos a primit în 

comodat un telefon satelitar. Acesta este destinat ţinerii legăturii cu sediul IJJ Hunedoara şi 

echipa FFI pe timpul patrulărilor în aria proiectului, în zone fără acoperire cu semnal pentru 

telefonia celulară şi staţiile de emisie-recepţie Motorola din dotare. 

În urma finalizării procedurii de achiziţie şi recepţiei bazei de comandă modulare, în 

data de 15.10.2015 a fost inaugurată locaţia de la Zam, prima bază alcătuită din două 

module, în luna decembrie fiind finalizate şi lucrările de instalare a modulelor din locaţia 

Vaţa de Jos. 

 

3. ANALIZA PERFORMANŢEI 
 

Situaţia misiunilor executate de personalul PJM Vaţa de Jos 

Luna Misiuni 

individuale IJJ HD 

Misiuni în 

cooperare cu FFI  

şi AZ 

Misiuni în 

cooperare cu alte 

structuri* 

Număr 

misiuni 

Personal 

implicat 

Număr 

misiuni 

Personal 

implicat 

Număr 

misiuni 

Personal 

implicat 

Ianuarie 9 18 19 50 - - 

Februarie 2 4 13 29 - - 

Martie 4 9 19 45 - - 

Aprilie 9 18 15 29 - - 

Mai 7 14 19 43 2 5 

Iunie 9 18 14 30 - - 

Iulie 5 16 19 38 3 6 

August 5 10 5 10 4 10 

Septembrie 13 26 2 3 4 10 

Octombrie 19 39 4 11 5 10 

Noiembrie 15 30 1 2 12 19 

Decembrie 8 16 1 2 10 19 

Total 105 218 131 292 40 79 

 

*structuri din judeţele din aria proiectului, precum: Ocoale Silvice / Garda Forestieră/ 

Administrația Parcului Natural Apuseni(APNA)/ Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi 

Pescarilor Sportivi (AJVPS)/ Garda de Mediu / Poliţia 

 

Statistici mai importante privind constatările făcute pe durata patrulelor executate 

 

- 6 infracțiuni cu 9 autori; 

- 34 sancțiuni contravenționale:  

      - 26 avertismente scrise;  
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      - 8 amenzi în valoare totală de 11.400 lei; 

      - 408 persoane legitimate; 

      - 24 lațuri identificate și predate către FFI.  

- 13 animale identificate rănite/moarte. 

Dintre cele 13 animale identificate, situaţia se prezintă după cum urmează: 

 Au fost identificaţi 3 urşi, astfel:  

 unul a fost împuşcat de autorităţi, ca urmare a intrării în mod repetat în 

gospodării, în zona Văii Jiului, jud. Hunedoara; 

 unul a fost lovit mortal într-un accident rutier, pe DN 74, comuna Buceş, jud. 

Hunedoara. 

 unul a fost eliberat din laţ după tranchilizare în loc. Uricani, jud. Hunedoara. 

 Au fost identificaţi 4 căpriori morţi, în stare de putrefacţie, din care unul prins în laţ; 

 Au fost identificaţi 6 mistreţi morţi, în stare de putrefacţie, din care 4 prinşi în laţ. 

 

Distanţele parcurse şi suprafeţele acoperite în misiunile de patrulare 
 

 aproximativ 1.400 km pedestru; 

 489.160 ha. 

Până la distribuirea autovehiculelor de patrulare (n.r în luna august), în perioada ianuarie 

- iulie 2015, personalul PJM Vaţa de Jos a folosit în misiunile de patrulare în aria 

proiectului, două autovehicule din dotarea IJJ Hunedoara (mărcile Daewoo Cielo şi Dacia 

Solenza), realizând un rulaj de aproximativ 23.885 km.  

În perioada august – decembrie 2015 

             Kilometri 

Luna 

În 

localitate 

Extra 

urban 

Pe drumuri 

neamenajate 

Total km 

parcurşi 

august 677 1.556 674 2.907 

septembrie 1.288 2.238 1140 4.666 

octombrie 716 1.759 736 3.211 

noiembrie 1.079 1.609 948 3.636 

decembrie 752 1.306 583 2.641 

Total km 4.512 8.468 4.081 17.061 

 

Total pe anul 2015:  40.964 km 

4. STUDIU DE CAZ/ACŢIUNI RELEVANTE ÎN ANUL 2015 
 

  În 02-03.09.2015 s-a intervenit cu ocazia sesizării de către localnici a prezenței unui 

urs în zona localităților Dîlja Mică și Livezeni din jud. Hunedoara, urs care a atacat şi 

omorât 2(doi) porci şi mai mulți câini aflați în gospodăriile din zonă. A fost constituită 
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echipa mixtă de intervenție în astfel de situații (P.J.M. Vața de Jos, Fauna&Flora 

International, paznic de vânătoare) și s-a acționat pentru evaluarea situaţiei şi a riscurilor, 

asigurarea zonei și încercarea de a îndepărta ursul din zonă. Ursul a fost în cele din urmă 

împuşcat mortal, deoarece s-a îndreptat amenințător în direcția persoanelor aflate la fața 

locului. 

În 25.09.2015 s-a intervenit cu ocazia sesizării de către un culegător de ciuperci, prin 

apel la SNUAU 112, a prezenței unui urs prins într-un laț montat la liziera pădurii din zona 

localității Uricani, jud. Hunedoara. Zona a fost asigurată inițial de către efective din cadrul 

Detașamentului 3 Jandarmi Lupeni, cel mai apropiat de zona incidentului. S-a constituit 

echipa mixtă de intervenție în astfel de situații (P.J.M. Vața de Jos, Fauna&Flora 

International, paznic de vânătoare) și s-a acționat pentru evaluarea situației de la fața locului, 

îndepărtarea și nepermiterea accesului persoanelor și animalelor în apropierea ursului și 

anunțarea echipei de tranchilizare din cadrul ICAS Brașov. La locul în cauză, a fost găsit un 

urs de 180-200 kg prins intr-un laţ montat, la liziera pădurii, de gardul împrejmuitor al unei 

grădini, proprietatea unui localnic. Până la sosirea echipei de tranchilizare din cadrul ICAS 

Braşov, au discutat cu proprietarul grădinii pentru a afla cat mai multe detalii despre locul în 

cauză şi pentru a-i comunica acestuia să îşi îndepărteze animalele din apropierea ursului 

deoarece exista oricând riscul ca ursul să scape din laţ. La faţa locului au sosit mai mulţi 

vânători din cadrul AVPS Baniceana, împreuna cu paznicul de vânătoare şi o echipa din 

cadrul postului de televiziune Digi 24, dar în interiorul perimetrului de asigurare a zonei i-a 

fost permis accesul doar paznicului de vânătoare. Odată sosiţi cei de la ICAS Braşov, s-a 

format echipa de intervenţie alcătuită din: trăgător puşca tranchilizare (ICAS Braşov), 

siguranţa trăgător puşca tranchilizare(paznic de vânătoare), siguranţa zonei (Jandarmeria 

Hunedoara), trecând la tranchilizarea ursului, fiind necesare 3 injecţii, după care a fost tăiat 

laţul în care era prins şi s-a procedat la eliberarea ursului iar ulterior la perierea zonei, unde 

s-au mai identificat un număr de 5 laţuri din cablu de oţel. Ursul a fost eliberat în pădurea 

din apropiere.  La faţa locului s-au făcut fotografii şi au fost stabilite următoarele coordonate 

N 45*19.446’,  E 23*07.958. 

Evenimentele au fost mediatizate în mass-media locală: 

https://cronicavj.ro/wp/?p=40625 

http://www.tele3.ro/ursul-care-a-terorizat-valea-jiului-a-fost-impuscat/ 

http://www.mesagerulhunedorean.ro/ursul-care-teroriza-locuitorii-din-vestul-municipiului-

petrosani-a-fost-impuscat-el-a-intrat-in-doua-gospodarii-unde-a-ucis-un-caine-si-doi-porci/ 

http://www.servuspress.ro/urs-prins-intr-un-gard-in-zona-blomir-din-uricani_116698.html 

 

5. RELAŢIONAREA CU COMUNITATEA 

 

În anul 2015, comanda IJJ Hunedoara şi personalul PJM Vaţa de Jos au participat la 

54 de întrevederi cu reprezentanţi ai ocoalelor silvice, APNA RA, Poliţie, Garda de Mediu, 

Garda Forestieră, AJVPS Hunedoara şi Administraţiile Publice Locale.  

https://cronicavj.ro/wp/?p=40625
http://www.tele3.ro/ursul-care-a-terorizat-valea-jiului-a-fost-impuscat/
http://www.mesagerulhunedorean.ro/ursul-care-teroriza-locuitorii-din-vestul-municipiului-petrosani-a-fost-impuscat-el-a-intrat-in-doua-gospodarii-unde-a-ucis-un-caine-si-doi-porci/
http://www.mesagerulhunedorean.ro/ursul-care-teroriza-locuitorii-din-vestul-municipiului-petrosani-a-fost-impuscat-el-a-intrat-in-doua-gospodarii-unde-a-ucis-un-caine-si-doi-porci/
http://www.servuspress.ro/urs-prins-intr-un-gard-in-zona-blomir-din-uricani_116698.html
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În cea de-a doua jumătate a anului 2015, comanda IJJ Hunedoara, împreună cu 

membrii FFI şi AZ a participat la 5 reuniuni cu reprezentanţi ai prefecturilor din judeţele 

Arad (iunie), Hunedoara, Timiş (iulie), Bihor şi Caraş-Severin (decembrie), interesaţi de 

dezvoltarea proiectului LIFE Connect Carpathians. 

6. ANALIZA RISCURILOR 
 

Riscuri identificate Măsuri de diminuare 

Pregătirea insuficientă a 

personalului 

Subofiţerii PJM Vaţa de Jos au fost pregătiţi pentru 

utilizarea snowmobilului; 2 dintre ei au urmat cursuri 

specializate la Centrul de Perfecţionare a Pregătirii 

Cadrelor Jandarmi Montan Sinaia, 9 subofițeri au fost 

instruiți cu privire la legislația în domeniul cinegetic și 

echipa de intervenție rapidă 

Lipsa contactelor în teren / 

informaţii insuficiente de la 

structurile judeţene de poliţie 

IJJ Hunedoara a continuat relaţionarea cu 

inspectoratele de jandarmi judeţene din judeţele 

învecinate acoperite de aria proiectului şi cu localnicii 

din zonele în care se patrulează 

Cartografiere insuficientă a zonei 

de patrulare 

Prin intermediul datelor obţinute de FFI din aparatele 

GPS portabile s-au putut obţine progrese în acest 

domeniu 

Întârzieri în distribuirea 

echipamentelor cuprinse în 

bugetul proiectului 

Până la distribuirea celor 2 autovehicule de patrulare şi 

a bazelor modulare, personalul PJM Vaţa de Jos a 

executat misiuni cu alte două autovehicule din dotarea 

IJJ Hunedoara sau cu autovehicule ale FFI  

Inexistenţa concepţiei de acţiune 

pentru prevenirea şi combaterea 

braconajului şi a procedurilor de 

intervenţie în situaţii de urgenţă 

create de conflictul om – animale 

sălbatice 

Pe parcursul anului s-au desfăşurat mai multe reuniuni 

tehnice între reprezentanţii IJJ Hunedoara, membrii 

echipei de proiect şi reprezentanţi din cadrul 

instituţiilor judeţene cu responsabilităţi în acest 

domeniu, rezultatele fiind însă minore. 

Semnal slab de telefonie mobilă 

în multe zone din aria proiectului 

A fost achiziţionat de către FFI un telefon satelitar, 

care a fost predat în comodat personalului PJM Vaţa 

de Jos în luna mai. 

7. ACTIVITĂŢI DE PERSPECTIVĂ 

 

 Structurarea pregătirii personalului de patrulare şi efectuarea acesteia cu regularitate; 

 Accelerarea implicării tuturor factorilor angrenaţi în intervenţiile în situaţiile de 

urgenţă generate de carnivorele mari, prin realizarea mai multor reuniuni comune şi 
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materializarea elementelor componente ale Concepţiei de acţiune pentru prevenirea 

şi combaterea braconajului în cadrul proiectului Life Connect Carpathians şi 

Procedurilor operaţionale privind modul de acţiune a instituţilor cu 

responsabilităţi în gestionarea situaţilor de urgenţă generate de animalele sălbatice 

periculoase şi combaterea braconajului. 

 

Anexă cu imagini din misiunile PJM Vaţa de Jos 
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RAPORT ANUAL DE OPERAŢIUNI 2016 

 

1. PREGĂTIREA PERSONALULUI POSTULUI DE JANDARMI MONTAN VAŢA 

DE JOS 
 

Pregătirea personalului Postului de Jandarmi Montan (PJM) Vaţa de Jos a continuat 

şi în 2016, astfel plt.maj. Sandu Cristian și plt.maj. Baba Cosmin au participat la Cursul de 

iniţiere în schi şi alpinism, Nivelul I – etapa de vară, în perioada 11 - 29.04.2016, la Centrul 

de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Montan Sinaia. 

De asemenea, personalul postului PJM Vața de Jos au mai fost instruiți în domeniul 

cinegetic, echipa de intervenție rapidă și managementul datelor GIS/GPS 

 

Descriere Nr. personal 

instruit 

Cine a susținut 

instruirea 

Cursul de iniţiere în schi şi alpinism 2 IJJ 

Instruire în domeniu cinegetic și echipa de intervenție rapidă 9 FFI/AZ 

Instruire cu privire la managementul datelor GIS/GPS  9 FFI/AZ 

 

2. DOTAREA POSTULUI DE JANDARMI MONTAN VAŢA DE JOS 
 

Pe parcursul anului 2016, s-a completat dotarea PJM Vaţa de Jos cu alte bunuri 

materiale necuprinse în bugetul proiectului, achiziţionate din economiile înregistrate în urma 

diferenţei între valorile estimate în buget şi preţurile ofertate pe piaţă, astfel: 

 2 trolii mobile (pentru montare pe autovehiculele de patrulare)  

 2 reflectoare mobile (pentru dotarea autovehiculelor de patrulare) 

 2 camere de supraveghere în trafic auto (pentru montare pe autovehiculele de 

patrulare) 

 2 motofierăstraie 

 1 husă impermeabilă de protecţie (pentru snowmobil) 

 4 chingi de ancorare (pentru snowmobil) 

 12 acumulatori reîncărcabili şi încărcător (pentru aparatele de vedere pe timp de 

noapte)  
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3. ANALIZA PERFORMANŢEI 

 

Situaţia misiunilor executate de personalul PJM Vaţa de Jos  

 

- Numărul de patrule executate în cooperare / colaborare cu FFI, AZ şi / sau alte 

structuri (zi / noapte): 

 107 acţiuni (101 zi / 6 noapte) cu 165 jandarmi; 

- Numărul de patrule executate independent (zi / noapte): 

 219 misiuni (185 zi / 34 noapte) cu 460 jandarmi. 

 

 

 

Situaţia pe luni se prezintă astfel: 

 

Luna 

Misiuni 

independente IJJ 

HD 

Misiuni în 

cooperare cu FFI 

şi AZ 

Misiuni în 

cooperare cu alte 

structuri* 

Observaţii 

Număr 

misiuni 

Personal 

implicat 

Număr 

misiuni 

Personal 

implicat 

Număr 

misiuni 

Personal 

implicat 

Ianuarie 11 24 2 5 1 3  

Februarie 25 53   5 11  

Martie 27 57 7 14 3 9  

Aprilie 16 33 - - - -  

Mai 21 42 1 2 1 2  

Iunie 11 23 6 12 1 3  

Iulie 9 20 3 6 3 8  

August 15 31 2 4 7 13 1 acţiune de 

salvare a unui 

urs prins în 

laţ, în jud. 

Caraş-Severin 

Septembrie 20 42 - - 33 34  

Octombrie 24 54 - - 26 26  

Noiembrie 26 53 - - - -  

Decembrie 14 28 6 13 - -  

Total 219 460 27 56 80 109  

*structuri din judeţele din aria proiectului, precum: Ocoale Silvice / Garda Forestieră / 

Administraţia Parcului Natural Apuseni (APNA) / Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi 

Pescarilor Sportivi (AJVPS)/ Garda de Mediu / Poliţia 

 

Distanţele parcurse şi suprafeţele acoperite în misiunile de patrulare 
 

 1266 km pedestru; 

 1.231.580 ha. (cu 150% mai mult ca în anul precedent) 

 Distanţele parcurse auto: 

Distanţe  

parcurse 

Lună  

În localitate 
Extra 

urban 

Pe drumuri 

neamenajate 
Total km  

parcurşi 
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ianuarie 693 1.616 1.071 3.380 

februarie 1.251 2.243 1.545 5.039 

martie 1.460 2.463 1.996 5.919 

aprilie 621 1.660 957 3.238 

mai 1.053 2.206 1.587 4.846 

iunie 1.159 2.021 1.232 4.412 

iulie 997 1.664 1.120 3.781 

august 870 2.050 1.108 4.028 

septembrie 858 1.574 1.213 3.645 

octombrie 1.528 1.896 1.351 4.775 

noiembrie 1.716 2.500 1.995 6.211 

decembrie 1.242 1.849 1.658 4.749 

Total km 13.448 23.742 16.833 54.023 

 

Distanţele parcurse cu autovehiculele de patrulare sunt cu 31,8% mai mari decât în anul 

2015. 

Zone care prezintă un interes mai ridicat în ce priveşte combaterea infracţiunilor de 

braconaj: 

a. Munţii Metaliferi: zona Birtin-Visca- Căzănești; 
b. Munţii Zarandul de Est: zona Petriş-Corbeşti-Obârsia-Honţişor-Buceava-

Troaş; 

c. Munţii Drocea: zona Slatina de Mureș-Mădrigești; 
d. Defileul Mureșului-Podișul Lipovei: zona Căprioara-Birchiș-Făget; 

e. Munții Bihor: Limita jud. Alba-Bihor-Arad . 

 

Elemente din care reiese reducerea faptelor ilegale datorată prezenţei jandarmilor în 

zona proiectului 

 În decursul anului, au fost aplicate 125 de sancţiuni contravenţionale, totalizând 

amenzi de 65.950 lei şi 23 persoane au fost predate organelor de poliţie, fiindu-le 

întocmite acte de sesizare pentru comiterea a 26 infracţiuni, astfel: 

 23 infracţiuni la regimul silvic pentru tăiere ilegală şi furt de material lemnos; 

 1 infracţiune pe linie de braconaj piscicol; 

 1 infracţiune de practicare a vânătorii fără poliţă de asigurare pentru accidente 

în legătură cu calitatea de vânător; 

 au fost reţinute 2 permise de vânătoare pentru neprezentarea documentelor 

prevăzute pentru practicarea vânătorii.  

 În urma tuturor activităţilor desfăşurate, a competenţei teritoriale extinse, a 

seriozităţii şi profesionalismului de care a dat dovadă personalul PJM în exercitarea 

atribuţiilor, s-a sesizat o reducere a numărului de fapte ilicite săvârşite, comunitatea 

locală având încredere în această structură de Jandarmerie Montană; totodată cei 

predispuşi la comiterea de ilegalităţi au teama de a nu fi depistaţi de lucrătorii PJM 

Vaţa de Jos. 
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 Din informaţiile obţinute de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara, numărul 

dosarelor penale pentru infracţiuni de braconaj a crescut de la 7 la începutul anului 

2015 la 10 la finalul anului 2016, dintre care doar 1 cu autor necunoscut.  

 

Documente importante elaborate 

 La data de 12.07.2016 a fost semnată şi aprobată Concepţia de acţiune pentru 

prevenirea şi combaterea braconajului în cadrul proiectului Life Connect 

Carpathians, documentul final fiind transmis şi partenerilor din cadrul FFI. 

 La data de 18.07.2016 a fost difuzată către instituţiile semnatare, spre implementare, 

Procedura operaţională nr. 1 privind modul de acţiune a instituţiilor responsabile 

cu gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de animalele sălbatice periculoase la 

nivelul judeţului Hunedoara. Documentul a fost aprobat de Instituţia Prefectului 

judeţului Hunedoara şi avizat de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara, 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara, Garda Forestieră Timişoara – Garda 

Forestieră Hunedoara, Direcţia pentru Agricultură Hunedoara, Direcţia Silvică 

Hunedoara, Comisariatul Judeţean Hunedoara al Gărzii de Mediu, Direcţia Sanitară 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara şi Fauna & Flora 

International. 

 S-au întocmit proiectele a 2 proceduri operaţionale privind modul de acţiune a 

instituţiilor responsabile în situaţia depistării persoanelor care braconează folosind 

arme de foc, respectiv în situaţia depistării persoanelor care braconează folosind 

laţuri (capcane). Draft-urile de proceduri au fost înaintate la Garda Forestieră pentru 

eventuale completări/modificări, fiind cosemnatari ai procedurilor, urmând ca în luna 

februarie 2017 procedurile menţionate să fie returnate în varianta finală pentru a fi 

semnate şi a deveni operaţionale. Aceste proceduri sunt anexă la Concepţia de 

acţiune întocmită de IJJ Hunedoara în comun cu reprezentanţii FFI pentru prevenirea 

şi combaterea braconajului cinegetic, în cadrul proiectului LCC. 

4.  STUDIU DE CAZ/ACŢIUNI RELEVANTE ÎN ANUL 2016 
 

 În noaptea de 28/29.05.2016 , pe timpul executării serviciului de patrulare în cadrul 

Proiectului L.C.C,pentru prevenirea şi combaterea braconajului în sit-ul Natura 2000 

Zarandul de Est, ne-am sesizat din oficiu cu privire la prezența a 2(două) autoturisme de 

teren pe un deal din apropierea loc. Almaș-Săliște, la limita județelor Hunedoara și Arad. 

Am procedat la verificarea zonei, ocazie cu care am identificat 3(trei) persoane de sex 

masculin care aveau asupra lor arme de vânătoare, menționând că desfășoară activități de 

vânătoare. Au fost solicitate și verificate documentele prevăzute de art.27, alin(1) din Legea 

407/2006 pentru practicarea vânătorii, aceasta desfășurându-se în baza autorizației colective 

de tip A. Una din cele 3(trei) persoane, inițial, nu a putut prezenta documentele, drept pentru 

care a fost sancționat contravențional, ulterior a prezentat un talon de asigurare emis de 

Asirom Vienna Insurance Group cu valabilitatea expirată. S-au întocmit documentele de 

sesizare pentru infracțiunea de „Vânătoare practicată fără poliţă de asigurare pentru 
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accidente şi răspundere civilă în legătură cu calitatea de vânător - art 44, alin 1, lit.H, din 

Legea 407/2006” care au fost înaintate Poliției. În cauză a  fost reținut permisul de vânătoare 

al persoanei și înaintat emitentului. 

           În 19.08.2016 s-a intervenit cu ocazia sesizării prezenței unui urs prins într-un laț 

montat în zona unei livezi din apropierea localității Măru, jud. Caraș-Severin. Zona a fost 

asigurată inițial de către efective din cadrul I.J.J. Caraș-Severin, cele mai apropiate de zona 

incidentului. S-a constituit echipa mixtă de intervenție în astfel de situații (P.J.M. Vața de 

Jos, Fauna&Flora International, paznic de vânătoare) și s-a acționat pentru evaluarea 

situației de la fața locului, îndepărtarea și nepermiterea accesului persoanelor în apropierea 

ursului , iar ulterior s-a procedat la tranchilizarea ursului și la eliberarea acestuia din laț. 

Evenimentul au fost mediatizat în presa on-line locală: 

http://expressdebanat.ro/jandarmii-au-scapat-un-urs-de-cruzimea-si-setea-de-sange-a-

braconierilor-de-la-maru-politia-le-a-luat-urma/ 

https://www.avantulliber.ro/2016/08/22/urs-prins-de-braconieri-in-lat-eliberat-de-jandarmii-

hunedoreni/ 

http://www.servuspress.ro/urs-salvat-de-jandarmii-montani-si-rangeri_129670.html 

http://gazetadedimineata.ro/comunitate/jandarmii-hunedoreni-de-la-vata-chemati-in-caras-

sevrin-sa-elibereze-un-urs-dintr-un-lat/ 

Ca şi activitate adiacentă pe linia combaterii braconajului în general, menţionăm 

acţiunea din 11.06.2016, în comun cu reprezentanți ai Administrației Parcului Natural 

Apuseni, când a fost depistată o persoană ce pescuia pe malul lacului Beliș-Fântânele. În 

urma verificărilor s-a constatat că persoana nu a putut prezenta permisul de pescuit 

recreativ-sportiv, fiind sancționată contravențional în acest sens. Totodată, persoanei i-a fost 

solicitat să prezinte echipamentul cu care pescuiește, ocazie cu  care s-a constatat că folosea 

atașat undiței un dispozitiv format dintr-o plasă monofilament tip parașută, drept pentru care 

i s-a adus la cunoștiință faptul că este ilegal pescuitul cu asemenea dispozitiv, fapta fiind 

prevăzută ca infracțiune la O.U.G. 23/2008. În cauză au fost întocmite documentele de 

sesizare și înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Huedin. 

5. RELAŢIONAREA CU COMUNITATEA 
 

În anul 2016, comanda IJJ Hunedoara şi personalul PJM Vaţa de Jos au participat la 

51 de întrevederi cu reprezentanţi ai ocoalelor silvice, APNA RA, Poliţie, Garda de Mediu, 

Garda Forestieră, AJVPS Hunedoara şi Administraţiile Publice Locale.  

În 2016, comanda IJJ Hunedoara, împreună cu membrii FFI şi AZ a participat la 2 

reuniuni cu reprezentanţi ai prefecturilor din judeţele Alba (iulie) şi Cluj (octombrie), 

interesaţi de dezvoltarea proiectului LIFE Connect Carpathians. 

http://expressdebanat.ro/jandarmii-au-scapat-un-urs-de-cruzimea-si-setea-de-sange-a-braconierilor-de-la-maru-politia-le-a-luat-urma/
http://expressdebanat.ro/jandarmii-au-scapat-un-urs-de-cruzimea-si-setea-de-sange-a-braconierilor-de-la-maru-politia-le-a-luat-urma/
https://www.avantulliber.ro/2016/08/22/urs-prins-de-braconieri-in-lat-eliberat-de-jandarmii-hunedoreni/
https://www.avantulliber.ro/2016/08/22/urs-prins-de-braconieri-in-lat-eliberat-de-jandarmii-hunedoreni/
http://www.servuspress.ro/urs-salvat-de-jandarmii-montani-si-rangeri_129670.html
http://gazetadedimineata.ro/comunitate/jandarmii-hunedoreni-de-la-vata-chemati-in-caras-sevrin-sa-elibereze-un-urs-dintr-un-lat/
http://gazetadedimineata.ro/comunitate/jandarmii-hunedoreni-de-la-vata-chemati-in-caras-sevrin-sa-elibereze-un-urs-dintr-un-lat/
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6. ANALIZA RISCURILOR 
 

Probleme întâmpinate  

Subofiţerii din cadrul PJM Vaţa de Jos nu sunt sprijiniţi suficient de către organele de poliţie 

şi cele silvice competente teritorial cu ocazia constatării unor fapte de natură penală şi 

contravenţională, în sensul participării cu întârziere la activităţile necesare constatării 

faptelor contravenţionale şi infracţionale conform competenţelor legale ale acestora. În 

anumite situaţii, aceştia nu s-au prezentat la faţa locului, fiind necesară revenirea în zonă şi 

consumul suplimentar de resurse umane şi materiale pentru finalizarea cercetărilor. 

 

Riscuri identificate Măsuri de diminuare 

Pregătirea insuficientă a 

personalului 

Încă 2 subofiţeri din cadrul PJM Vaţa de Jos au urmat 

cursuri specializate la Centrul de Perfecţionare a 

Pregătirii Cadrelor Jandarmi Montan Sinaia; 9 

subofișeri instruiți în domeniul cinegetic, echipa de 

intervenție rapidă și managementul datelor 

Lipsa contactelor în teren / 

informaţii insuficiente de la 

structurile judeţene de poliţie 

IJJ Hunedoara a continuat relaţionarea cu 

inspectoratele de jandarmi judeţene din judeţele 

învecinate acoperite de aria proiectului şi cu localnicii 

din zonele în care se patrulează 

7. ACTIVITĂŢI DE PERSPECTIVĂ 
 

 Efectuarea cu regularitate a pregătirii personalului implicat în misiunile de patrulare 

şi dezvoltarea acesteia; 

 Continuarea demersurilor pentru obţinerea competenţelor necesare folosirii armelor 

cu tranchilizante de către personalul Jandarmeriei Române; 

 Continuarea demersurilor pentru revizuirea procedurii privind modul de acţiune a 

instituţiilor responsabile cu gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de animalele 

(mamifere) sălbatice periculoase, precum şi a procedurilor de acţiune în situaţia 

braconajului cu arme de foc şi/sau laţuri (capcane), la nivelul județului Hunedoara; 

 Implementarea procedurii privind modul de acţiune a instituţiilor responsabile cu 

gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de animalele (mamifere) sălbatice 

periculoase la nivel naţional, de către toate ministerele cu atribuţii în domeniu. 
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Anexă cu imagini din misiunile executate: 
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