
O CONFERINȚĂ DESPRE OAMENI ȘI URȘI, 
DESPRE COEXISTENȚĂ. 

Scopul conferinței este de a reuni opiniile, competențele și experiențele diverse ale experților invitați pentru 
a contribui cu propuneri bazate pe știință pentru a îmbunătăți calitatea coexistenței dintre oameni și urși, 
ca parte a viitoarelor politici urbane și naționale. De asemenea, va contribui la evaluarea situației științifice 
actuale a populației de urs brun din România și la creșterea gradului de conștientizare a lacunelor în ceea 
ce privește coexistența dintre om și urs, în beneficiul comunității locale. Există o intenție clară de a crea 
o tradiție, de a implica tinerii în activitatea științifică și de a oferi o platformă pentru cercetătorii naționali și 
străini pentru a-și prezenta rezultatele.

László Gál, coordonator științific

A CONFERENCE ABOUT PEOPLE AND BEARS, 
ABOUT COEXISTENCE.

The aim of the conference is to bring together a variety of views, competences and experiences from 
invited experts to offer science-based proposals as part of the future urban and national decision-
making in order to improve the quality of human-bear coexistence. It will also assess the current 
scientific status of the brown bear population in Romania and raise awareness of the shortcomings 
in human-bear coexistence thus benefiting the local community. The intention is to create a tradition, 
to involve young people in scientific work and to provide a platform for domestic and foreign researchers 
to present their results.

László Gál, scientific coordinator

Conferința face parte din proiectul cu titlul „WatchBear & AdvoCity – urși și oameni pentru viitor comun”
implementat de Organizația GeoEcologică ACCENT în parteneriat cu Asociația Vox Iuventutis și Primăria Băile Tușnad 

cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, 
Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. 

The conference is part of the project entitled “WatchBear & AdvoCity - bears and people for the common future” 
implemented by the ACCENT GeoEcological Organization in partnership with Vox Iuventutis Association and Mayor’s office 

Băile Tușnad with the financial support of the Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, 
Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021.
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