
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
 

 

 

Nu uitați, casa 
animalelor sălbatice  

o reprezintă  
pădurile și munții,  
noi fiind intrușii! 

 

Consiliul Județean Buzău 
Buzău, Bd. N. Bălcescu nr.48, jud. 

Buzău, cod 120260 
Telefon: 0238.414.112 int 275 

0238.716.848 
Fax: 0238.716.848 

http://cjbuzau.ro/  
 

Centrul de vizitare Penteleu 
Com. Gura Teghii, jud. Buzău, cod 

127280 
http://rezervatie-penteleu.ro/ 

Facebook: Centrul de vizitare Penteleu   
 

Centrul de vizitare Siriu 
Com. Chiojdu, jud. Buzău, cod 127170 

http://www.rezervatie-siriu.ro/ 
Facebook: Centrul de vizitare Chiojdu 

http://cjbuzau.ro/
http://rezervatie-penteleu.ro/
http://www.rezervatie-siriu.ro/


 
STIMAȚI CETĂȚENI, 

 

Din perspectiva ultimelor întâlniri cu 

animalele sălbatice de pe raza 

județului nostru, venim în 

întâmpinarea dumneavoastră cu 

următoarele recomandări privitoare la 

siturile de importanță comunitară 

ROSCI0190 Penteleu  

și  

ROSCI0229 Siriu: 

 

 Trimiteți o înștiințare pe  

e-mail-ul 

custode.cjbuzau@yahoo.com 

privind intenția dumneavoastră 

de a vizita situl/siturile, precizând 

traseul/traseele pe care urmează 

să circulați! 

 Nu părăsiți traseul marcat! 

 

 Urșii sunt frecvent întâlniți în 

drumeții, aveți grijă la modul de 

abordare a acestora; dacă îi zăriți 

în depărtare, evitați să le faceți 

poze, blițul aparatului îi sperie și 

devin agresivi! 

 Nu îi hrăniți! 

 Îndepărtați-vă dacă întâlniți doar 

puii, cu siguranță ursoaica se află 

prin preajmă! Dacă ați fost 

atenționați de existența ei, evitați 

traseul, ursoaica cu pui reprezintă 

un pericol real! 

 Gălăgia sperie urșii, astfel pot fi 

ținuți la distanță! Cântați, fluierați 

și vorbiți tare! 

 

 Unele mirosuri, în special cele 

dulci, pot atrage animalele! 

 În pădure, unde câmpul vizual 

este mai redus, există 

posibilitatea de a vă trezi cu 

ursul în față. Dacă fugiți, 

deveniți victimă cu siguranță. 

Adoptați o poziție 

amenințătoare și fluturați 

mâinile, privindu-l în ochi! 

 Animalele sălbatice pot fi 

ținute la distanță cu ajutorul 

lumânărilor, odată aprinse 

acestea emană un miros ce le 

alungă! 

 

Pentru informaţii despre 
poziţiile vacante sau pentru 
a trimite un CV, vizitaţi site-
ul nostru Web la: 

www.lucernepublishing.com 

  
Material realizat de către 

Consiliul Județean Buzău cu 

ajutorul Inspectoratului de 

Jandarmi Județean Buzău. 

mailto:custode.cjbuzau@yahoo.com

