
Pentru 

Ministerul Mediului 

Guvernul României 

 

Luare de poziție  

privind 

„Planul de acțiune pentru conservarea populație de urs brun (Ursus arctos) din România” 

depus pentru dezbaterea publică din 9 mai 2018  

 

1. Salutăm finalizarea și punerea în dezbaterea publică a draftului Planului de acțiune pentru 

conservarea populație de urs brun (Ursus arctos) din România. 

 

2. Considerăm, că din punct de vedere profesional, este o bază solidă de dezbatere și un 

punct de pornire în implementarea măsurilor necesare protejării faunei în general, și a 

speciei în particular.  

 

3. Atragem totuși atenția asupra faptului, că planul de acțiune nu conține termenele limită 

fixe pentru aplicarea acțiunilor prevăzute. 

 

4. Considerăm, că planul de acțiune nu prevede măsurile de debirocratizare necesare 

ameliorării atitudini incerte/ostile a populației afectate, cele mai multe sarcini, în special cele 

privind raportarea pagubelor, rămânând în sarcina cetățenilor. Considerăm, că obligația 

cetățeanului este numai raportarea evenimentelor în cauză, chiar prin Sistemul național unic 

pentru apeluri de urgență, iar sarcina statului, în calitate de proprietar și gestionar principal 

al faunei, este de a face demersurile necesare în vederea soluționării cazurilor. În acest sens, 

propunem completarea personalului specializat din regiunile cu cea mai mare densitate de 

urși.  

 

5. Nu suntem de acord cu termenul de 3 ani prevăzut pentru elaborarea sistemului de 

compensații modificat, care să includă și pagubele materiale și rănile oamenilor provocate 

de specia urs, respectiv familiilor celor decedați. 

 

6. Semnalăm lipsa unui prevederi clare privind identificarea exemplarelor periculoase, luând 

în considerare opinia specialiștilor care au elaborat planul de acțiune, având în vedere faptul 

că ursul în cauză poate străbate zeci de kilometri într-o singură zi. Considerăm că este 

necesară ajustarea sistemului, și așa cum populația urșilor poate fi doar estimată, și în 

identificarea exemplarelor trebuie să fie permisă o anumită estimare, altfel rigoarea leg ii 

penale nu va permite implicarea responsabilă a persoanelor autorizate/instruite, ci va facilita 

neasumarea deciziilor. Propunem decentralizarea la nivel județean a aprobării intervențiilor 

în cazul exemplarelor considerate periculoase, și avizarea intervenției în 24 de ore de la ora 

raportării incidentului, în cazul atacurilor asupra omului.  



Luând în considerare cele de mai sus, solicităm includerea următoarele propuneri în planul 

de management: 

 

Nr. crt./pagină Propunere Motiv 

1/14. administrarea hranei 
complementare 
- certificarea sanitar - 
veterinară a hranei 
complementare. 

Eliminare Trebuie prevăzută 
obligația achiziționării 
hranei 
complementare de la 
distribuitori autorizați. 

2/41 Nivelul maxim de 
intervenție anual în cazul 
populației de urs brun se 
realizează astfel: o în cazul 
recoltării sau capturării 
exemplarelor din specia urs 
brun aflate în mediul natural, 
în oricare dintre stadiile 
ciclului lor biologic, se acordă 
un număr de exemplare din 
specia urs brun, pentru un 
nivel maxim de intervenție, 
stabilit până la nivelul sporului 
natural, care se repartizează 
pe județe și gestionari de 
fonduri cinegetice, pe baza 
studiilor de specialitate. 

Se introduce următorul text: 
Pentru aceste exemplare recoltate 
sau capturate se va acorda 
certificat CITES.  

Extinderea dreptului 
de intervenție la 
nivelul U.E. 

3/ pag. 39 
Prevenirea şi reducerea 
pagubelor şi conflictelor 
provocate de specia urs brun 
prin reducerea numerică 
controlată a efectivelor de urs 
brun din zonele potenţiale de 
conflicte. 
 

Prevenirea şi reducerea pagubelor 
şi conflictelor provocate de specia 
urs brun prin reducerea numerică 
controlată a efectivelor de urs brun 
din zonele potenţiale de conflicte. 
În procesul acordării a cotei de 
vânat primul obiectiv trebuie să fie 
protejarea vieţii umane.  
Pentru exemplarele care intră în 
mod repetat în intravilan și/sau 
atacă omul, trebuie acordată cota 
de recoltare în termen de maxim 
24 ore.  

Prin Constituţia 
României, statul, prin 
Guvernul României, 
are sarcina de a 
garanta cetăţenilor 
dreptul la viaţă, 
integritate fizică şi 
psihică. 



4/ pag. 53 
Compensarea tuturor 
pagubelor, provocate de 
specia urs, diferitelor 
persoane fizice sau juridice din 
sectoarele de activitate 
aferente domeniilor: agricol, 
zootehnic şi silvic, a pagubelor 
provocate diferitelor bunuri 
materiale, precum şi a 
persoanelor atacate/rănite de 
urs, prin implementarea unui 
sistem de compensare, uşor 
de aplicat bazat pe norme clar 
stabilite în urma aplicării unor 
exemple de bune practici 
implementate anterior.  
 
 
 
 

Valoarea despăgubirilor trebuie să 
fie recalculată luând în 
considerarea valoarea reală la 
maturitate a daunelor.  
În cazul atacurilor exemplarelor din 
fauna cinegetică, soldate cu 
rănirea/decesul unor persoane, se 
acordă despăgubiri victimelor, care 
vor acoperi cheltuielile de 
spitalizare, cheltuielile de 
înmormântare, cheltuielile cu 
transportul cadavrului, veniturile 
nete nerealizate, adică salariile sau 
alte venituri pe care victima nu le-a 
mai încasat în perioada scursă de la 
momentul producerii accidentului 
și până la reîncadrarea în muncă 
sau decesul acesteia ca urmare a 
rănilor suferite în accident, 
respectiv se acordă compensații 
pentru daunele morale produsele. 

Paguba cauzată 
trebuie compensată la 
valoarea de la 
maturitate, adică la 
valoare medie de 
piață care s-ar fi putut 
obține prin vânzarea 
produsului la 
vârsta/perioada de 
maturitate.  
În practică 
despăgubirile sunt 
acordate la valoarea 
incipientă a investiției 
- de ex. paguba 
produsă într-un lan de 
grâu este nerealizarea 
veniturilor din 
vânzarea produsului, 
și nu doar investiția în 
creșterea culturii 
agricole. 

5/ pag. 54 
Termen: 3 ani - sistem de 
compensaţii modificat, care să 
includă şi pagubele materiale 
şi rănile oamenilor provocate 
(acolo unde este cazul) de 
specia urs brun.  

Termen: 6 luni - sistem de 
compensaţii modificat, care să 
includă şi pagubele materiale şi 
rănile oamenilor provocate (acolo 
unde este cazul) de specia urs 
brun. 
 

Prin Constituţia 
României, statul, prin 
Guvernul României, 
are sarcina de a 
garanta cetăţenilor 
dreptul la viaţă, 
integritate fizică şi 
psihică. 

 

 

Cu respect,  

 

 

Borboly Csaba 

 


