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                                     APEL  

 

Subscrisele asociaţii vânătoreşti, gestionare de fonduri cinegetice, asociaţiile de 

proprietari de terenuri, din România, asociatiile crescatoare de animale, etc., vă 

readucem în atenţie problema socială, cu importante repercusiuni economice pentru 

producătorii agricoli, crescătorii de animale şi gestionarii fondurilor cinegetice, dar şi pentru 

bugetul public, care a fost generată de măsura nejustificată a neacordării de derogări legale 

pentru extragerea exemplarelor problemă şi a surplusului populaţiilor de urs, lup, râs şi pisică 

sălbatică, în sezonul 2016-2017. 

Vă sesizăm grava tensiune socială apărută recent, după refuzurile repetate ale 

Ministerului Mediului de a emite Ordinul de Derogare de intervenții asupra 

Carnivorelor Mari din România.  

Având în vedere consecințele stopării totale ale intervenţiilor asupra populaţiilor de  urs 

şi lup, vă rugăm să vedeți concluziile specialiştilor noştri şi să le comunicați şi Academiei 

Române, concluzii care sunt: 

- Schimbarea etologiei speciilor de carnivore mari, care vor pierde în timp frica 

instinctivă faţă de om, dovedit prin cazurile recente concrete (a se vedea cele 4 

atacuri de urs asupra omului numai în ultimele săptămâni din Aprilie 2017).  

- A dispărut toleranţa populaţiei locale faţă de aceste carnivore mari, ceea ce  conduce 

la luarea de măsuri de retaliere faţă de carnivorele mari strict protejate de lege. 

Comunităţile locale deţinătoare de bovine şi ovine recurg la metode proprii de 

apărare.   

- Paza efectuată de către gestionarii fondurilor cinegetice pe termen scurt va include 

inerent în continuare şi carnivorele mari, dar va fi o activitate tot mai grea.  

- Prejudiciul plătibil la Stat în cazul uciderii de către om a unui urs este de 40.000 EUR.  



- Prejudiciul plătit de către Stat în cazul uciderii, mutilării, schilodirii etc. a 

omului de către urs este 0 EUR, ceea ce este de neacceptat.  

În imediata urgenţă intră următoarele chestiuni: 

1. Mai intră în obligația gestionarilor orice activitate, acțiune, față de managementul acestor 

specii, inclusiv furnizarea datelor pentru estimarea populației de carnivore? 

Propuneri:  

- Pentru moment, în primăvara 2017, să se redacteze datele împreună cu APM Judeţene, 

inclusiv Anexa 7 - acolo gestionarii cer cote de derogare - acestea să fie onorate de către MM!! 

- Gestionarii Fondurilor Cinegetice să cuantifice valoarea activităţilor depuse legate de 

Carnivorele Mari: paza, deplasări de orice fel (de intervenţie, de evaluare), asistarea pazei 

culturilor şi animalelor domestice, deplasări la pagubele deja ivite şi consemnate de comisii, etc. 

Valoarea cuantificată, care rezultă şi din condicile de serviciu ale paznicilor, să fie facturate către 

Ministerul Mediului! 

Noi Asociatiile gestionare de Fonduri Cinegetice, cuantificam suma ce ni se cuvine 

pentru paza Carnivorelor Mari (si nu numai, ci toata activitatea depusa in caz de pagube, 

goane oarbe de indepartare, paza culturilor , etc. la o suma minima modica de 10.000 

EUR/an, acolo unde avem populatie de ursi stabila pe FC).  

2. Mai sunt obligați gestionarii să intervină în mod „pompieristic” în cazurile de atac de urs 

asupra omului sau a bunurilor acestuia? 

Apreciem că gestionarii nu mai sunt obligaţi să intervină.   

3. Este oportună cuantificarea și prezentarea cererilor pentru despăgubire a valorii hranei 

complementare administrată pentru cervide și mistreți, hrană consumată aproape în 

totalitate de către urs.  

Se impune o abordare şi faţă de: 

- Situațiile în care ungulatele sunt rănite, consumate sau  identificate moarte, datorită 

suprapopulării efectivelor de carnivore mari, situație pe care noi o  considerăm 

paguba gestionarilor fondurilor cinegetice, prin reducerea numărului de surplus 

populațional de ungulate destinat vânătorii.  

- Hrana complementară destinată ungulatelor, consumată de către urşi 

4. Care ar fi metodele legale pentru unele acțiuni de îndepărtare a carnivorelor mari de la locurile 

de fătare a cervidelor și a mistreților, sau din zonele unde se expune hrană suplimentară pentru 

acestea? 

Nu există metode viabile actuale fără derogare şi cote de intervenţie! 

 5. Se impune o analiză a studiilor făcute de către ONG urile mai jos menţionate, care au 

fost finanţate în cadrul programelor LIFE și nu numai, modul cum au fost cheltuiți banii 



publici și europeni pentru finanțarea acestora. Finalitatea și concluziile acestor studii au stat 

la baza deciziilor autorităților centrale şi au condus la situația actuală în care ne aflăm. Pentru 

noi, cei care gestionăm fauna cinegetică a României, aceste studii, plătite cu milioane de euro nu 

au nicio aplicabilitate practică. Acestea nu au adus contribuții de niciun fel la o mai bună 

gestionare a speciilor de CM. Ele nu prezintă situația reală în care se află carnivorele mari din 

România. Acestea nu au la origine o bază de date în măsură să conteste rezultatele studiilor de 

specialitate contractate de Minister. În cei 10 ani de când se fac aceste studii, aceste ONG uri nu 

s-au prezentat la nicio procedură de achiziţie publică pentru contractarea studiilor de estimare a 

populaţiilor de CM.  

La gestionarii pe care îi reprezentăm, aceste ONG-uri (care au făcut proiecte pentru 

speciile urs și lup) nu au fost prezente la lucrările de estimare din teren, cu toate că au fost 

informate și/sau invitate cu fiecare ocazie.   

ONG-urile la care ne referim sunt: W.W.F. România, A.C.D.B. Vrancea, MILVUS şi 

Foundation Conservation Carpathia. 

Proiectele cu Fonduri Europene în cauză sunt LifeUrsus şi Wolflife.  

6. Putem accepta fără consecinţe grave creșterea populaţiilor din specia urs în sezonul toamnă 

2016 și primăvară 2017 cu aprox. 1000 de exemplare care provin din: cca. 500 de ex. 

nerecoltate în sezonul care a trecut și cca. 500 de ex. din sporul natural al acestei perioade? 

Vă supunem atenţiei faptul că populaţiile de urs au crescut cu cca. 1000 de exemplare 

în perioada pentru care nu s-a acordat derogare.  

Prin prezenta, subscrisele Asociaţii fac apel către Ministerul Mediului:   

- Să emită conform Legislației în vigoare (art. 1 alin. (1) lit. b) din Procedura de 

stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună 

sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, 

pădurilor și dezvoltării rurale nr. 203/14/2009, ţinând cont de prevederile art. 38 

alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare), Ordinul de Derogare pentru intervenţii la Carnivore 

Mari, pentru a reveni la o stare de normalitate, adică acele cote de intervenţie locale, 

în funcţie de efectivele din teren ale CM, de pagubele create de acestea; acele măsuri 

care să normalizeze şi să stabilizeze actuala situaţie anormală. 

- Dacă nu se revine la starea de normalitate sus amintită, atunci noi, asociaţiile 

semnatare apreciem că nu ne mai putem asuma cheltuielile şi eforturile efectuate 

pentru paza şi conservarea  populaţiilor acestor carnivore mari strict protejate.   



În spernță că apelul nostru a fost luat în considerare de dumneavostră, așteptăm cu interes 

poziția Ministerului Mediului față de acesta. 

Cu respect, 

Miercurea Ciuc, 18.05.2017 

 

ANEXĂ 

Foto pagube elocvente urşi 
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Miercurea Ciuc 18.05.2017 


