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Raport de activitate ”Asociația Societatea Română de Sălbăticie” 

- 01.01.2019 – 31.12.2020 - 
  
Una dintre activitățile deosebit de importante ale asociației a fost cea de încheiere 
de contracte de prestări servicii și protocoale de colaborare/parteneriate cu diverse 
instituții și organizații, ceea ce a angajat derularea a numeroase activități de prestări 
servicii și cercetare a membrilor SRS. 
 
Contracte de prestări servicii SRS către terți: 

- Contract SRS – Propark SRL nr 85/01.03.2018, servicii de consultanță pentru 
realizarea unei hărți de implicare/acceptare a factorilor interesați din 
județele Hunedoara și Caraș-Severin, în cadrul proiectului „Life Connect 
Carpathians”; 

- Contract SRS – WWF România nr. 97/16.10.2018, servicii de consultanță 
pentru selecție, transport, eliberare și monitorizare zimbri în cadrul 
proiectului LIFE 14 NAT/NL/000987 RE Bison – „Urgent actions for the 
recovery of European Bison populations in Romania”, implementat de WWF 
România și Rewilding Europe;  

- Contract SRS – SCHUBZ Germania, înființarea a două cluburi de sălbăticie în 
școlile din Hațeg. 

 
 

Parteneriate pentru cercetare: 
- Protocol de colaborare SRS – Institutul de Biologie București, Academia 

Română (IBB) nr. 27/08.08.2019 (2056/08.08.2020); 
 

Contracte de sponsorizare: 
- Contract de sponsorizare Wildlife Management & Consulting SRL – SRS 

nr.22/07.11.2019 (191105/07.11.2019) pentru inventariere specii, 4000 RON. 
 
 
Contracte de voluntariat: 

- Contract de voluntariat SRS – Iosif-Marinel Năstasie nr. 18/07.03.2018, 
medicină veterinară, prelungit cu Anexa 7/07.03.2019, respectiv Anexa ; 

- Contract de voluntariat SRS – Denisa Condescu nr. 54/09.12.2018, legislație 
națională și europeană privind animalele sălbatice, fotografie, prelungit cu 
anexă 40/08.12.2019; 

- Contract de voluntariat SRS – Alex-Cristian Moza nr. 61/21.12.2018, medicină 
veterinară, prelungit cu anexă 41/21.12.2019; 

- Contract de voluntariat SRS Albert-Mario Pollak nr. 60/21.12.2018, prelungit 
cu anexă 42/21.12.2019; 
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- Contract de voluntariat SRS – Martin Hecker nr. 32/13.10.2019, încheiat 
03.11.2019; 

- Contract de voluntariat SRS – Vitali Elade nr. 32/13.10.2019; 
- Contract de voluntariat SRS – Alexandra-Maria Duma nr. 19/07.03.2018, 

încheiat 19.07.2019. 
 
 
Membrii SRS au fost invitați să susțină prezentări ale activității și studiilor efectuate 
în numeroase întâlniri și conferințe naționale și internaționale:  

• Dezbaterea „Challenges of wildlife” susținută de reprezentanții SRS la 
USAMVB Timișoara, la care au participat peste 130 de studenți și profesori;  

• Conferința din Germania februarie 2019, în care am prezentat Proiectul de 
reintroducere a zimbrului în Carpații Meridionali ai României și noua 
abordare a selecției și preformării turmelor, înainte de plecarea lor spre 
România, buna colaborare cu Rezervații precum cea din Springe Germania, 
Avesta din Suedia sau Han sur Lesse din Belgia;  

• Conferința din Grecia (WWF – Rewilding Europe) februarie 2019, în cadrul 
căreia am prezentat propunerea SRS pentru un nou proiect LIFE, neacceptat 
la acel moment de partenerii implicați la acel moment, WWF Programul 
Dunăre Carpați România și Rewilding Europe;  

• Conferința SCHUBZ Germania din septembrie 2019, unde am însoțit 10 elevi 
din România și pe durata căreia am fost invitați să moderăm discuțiile despre 
viața sălbatică din Europa și carnivore mari;  

• Excursie de studii în Germania și Italia, unde alături de trei studenți români 
am participat la schimburi de experiențe cu studenți și experți din Germania 
și Italia;  

• Conferința de la Parco Natura Viva – Italia, octombrie 2019, unde, în mod 
deja tradițional am fost invitați să susținem prezentări despre proiectul de 
reintroducere a zimbrului în mediul natural românesc, dar și despre 
problemele cu care se confruntă conservarea zonelor de sălbăticie la nivel 
european. 
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Conferință Germania 

 
 

 
 

Afiș dezbatere publică USAMVB Timișoara 
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Dezbatere „Challenges of wildlife”, 
USAMVB Timișoara 

 

 

 
 

 
 
 
O activitate importantă a asociației a fost aceea de a publica un articol despre 
activitatea SRS și a altor colaboratori în ceea ce privește conservarea speciei Nurcă 
europeană (Mustela lutreolus) în România. Pornind de la faptul că nurca europeană 
se află pe lista roșie IUCN, ca specie critic amenințată cu dispariția, reprezentanții 
SRS au inițiat formarea unui grup de lucru la nivel național, care a așezat la aceeași 
masă peste 20 de specialiști în domeniu. Mai mult, în luna iunie a anului 2019, SRS,  
în parteneriat cu Fauna & Flora International, a depus spre finanțarea Comisiei 
Europene o propunere de proiect de tip LIFE, pentru reintroducerea unor exemplare 
de urcă europeană în Carpații românești. Deși proiectul a fost respins de către 
Comisia Europeană cu comentarii de revizuire, în anul viitor acest tip de cerere de 
finanțare devine o prioritate pentru SRS. 
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Articol SRS în „News Lutreola”, 2019 

 
 

  

  
 

Congresul Parco Natura Viva, 50 de ani 
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Excursii de studii în Italia și Germania 
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Vizită de lucru Han sur Lesse, Belgia și Maashorst, Olanda 

 
Ca urmare a contractelor încheiate de SRS cu terții, au fost derulate o serie de 
acivități: 

- Selecție zimbri, întocmire fișe individuale zimbri, organizare transport zimbri, 
emitere de protocoale de hrănire, imobilizare, eliberare zimbri, monitorizare 
zimbri; 

- Întâlniri cu factori interesați în subiecte ca sălbăticie, culoare ecologice, 
dezvoltare durabilă, utilizare resurse naturale; 

- Organizare prezentări în școlile din Țara Hațegului, la care au participat 
peste 1000 de elevi, având ca subiecte sălbăticia, resursele naturale, 
dezvoltarea durabilă, educația pentru mediu; 

- Pregătire și desfășurare tabără de vară – GO WILD! 03, la care au participat 
18 tineri din Țara Hațegului; 

- Participarea la conferințe naționale și internaționale; 
- Întâlniri de lucru în țară și străinătate cu teme de medicină veterinară, 

mediu, monitorizare, GIS, etologie, etc.; 
- Întocmirea de protocoale și rapoarte ale activităților din teren; 
- Pregătirea și desfășurarea de activități în cadrul Cluburilor din Liceul 

Teoretic „I. C. Brătianu” Hațeg și Școala Gimnazială „Aron Densușianu” 
Hațeg. 

 

  

  
 

EDU-Wildlife, Vizită în Germania 
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Întâlnire de lucru cu reprezentanți WWF DCP România 

 
 

  

  
 

Tabăra GO WILD! 0.3, 2019 
 

 
Alexandru Bulacu 
Director Executiv 


