
 

Întrebări către ministrul mediului 

 

Vă reamintim că asociaţiile vânătoreşti, gestionare de fonduri cinegetice, asociaţiile de proprietari de 

terenuri din România, asociatiile crescatoare de animale au făcut apel către Dvs. la data de 18.05.2017. 

 

La întâlnirile luna iunie cu asociațiile respective, iar Dvs. ați promis că veți analiza problema și 

propunerile asociațiilor cu Academia Română: 

 

- Să emită, conform Legislației în vigoare, 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. 

 

Propunerile asociațiilor:  

- Conform statisticilor 70% din populația Carnivorilor Mari se află în 4 județe: Brașov, 

Covasna, Harghita și Mureș. Propunem, ca la stabilirea cotelor de recoltare să fie luată în 

considerare realitățile de pe teren.  

- 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! 

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, să fie factuată către 

Ministerul Mediului 

- Prejudiciul în cazul uciderii, mutilării omului de către urs, nu este reglementat în legislația 

actuală 

- Se impune o analiză a studiilor făcute de către ONG-urile în cadrul programelor LIFE, a 

modului cum au fost cheltuite banii publici și europeni pentru finanțările acestora 

- ONG-urile la care ne referim sunt: W.W.F. România, ACDB Vrancea, MILVUS și Fundation 

Conservation Carpathia.  Proiectele cu fonduri europene în cauză sunt: LIFE ursus și Wolflife. 

- Vă supunem atenției faptul, că populațiile de urși au crescut cu aproximativ 1000 de 

exemplare în perioada,  în care nu s-a acodat derogare.  


