
Propunere pentru funcţionarea unui grup de intervenţie şi pază pentru prevenirea 

pagubelor provocate de urşi 

 

A. Fundamentarea necesităţii unui grup de intervenţie urs în oraşul Tuşnad Băi 

 

Datorită faptului că în momentul de faţă există mai mulţi indivizi şi familii de urs habituaţi care 

vizitează în mod regular oraşul Tuşnad Băi, acest fapt reprezentând un risc major pentru 

integritatea corporală şi proprietăţile din oraş, iar pe de altă parte faptul că oraşul este situat în 

plin coridor ecologic pentru species, una dintre cele mai importante coridoare din Carpaţii 

Orientali.  

 

Scoaterea – relocarea unui sau mai multor indivizi habituaţi nu rezolvă în sine problema, datorită 

densităţii mari ai populaţiei şi datorită caracterului de coridor a locaţiei. 

 

Pe termen scurt vedem necesar înfiinţarea unui grup de intervenţie şi pază pentru prevenirea 

pagubelor provocate de urşi. 

 

Grupul de intervenţie urs va consta din 4 persoane, de profesie paznici de vânătoare din zonă 

care vor desfăşura activitatea în perioada următoare a anului, până la începutul iernii. 

 

Având în vedere natura problematică a relocării urşilor habituaţi sau în curs de habituare, 

costurile ridicate şi rezultatul incert al relocărilor, strategia  grupului de intervenţe va fi 

următoarea: decondiţionarea urşilor prin aplicarea de substanţe deterente, asigurarea funcţionării 

unei gestionări adecvate a deşeurilor menajere, identificarea indivizilor care necesită măsuri 

speciale: relocare sau scoatere definitivă. 

 

B. Atribuţiile grupului de intervenţie, organizare şi relaţii  

 

1. patrulare în oraş în timpul nopţii (între orele 20-8), şapte zile pe săptămână 

2. identificarea urşilor care intră în oraş pe baza observaţiilor proprii sau sesizarea 

localnicilor 

3. decondiţionarea urşilor cu utilizarea unor echipamente speciale, spray anti-urs eficiente 

4. documentarea comportamentului urşilor identificaţi pentru a face posibilă luarea 

deciziilor  

5. derularea activităţii de tranchilizare sau împuşcare după ce deciziile au fost luate şi 

aprobate 

6. monitorizarea containerelor de deşeuri menajere pentru asigurarea funcţionării adecvate a 

acestora şi pentru asigurarea că localnicii şi turiştii le folosesc în mod adecvat  

 

Grupul de intervenţie este în strânsă legătură cu:  

 

1. Primăria oraşului  

2. Unităţile jandarmeriei 

3. APM Harghita 

4. ICAS 

5. Un medic veterinar cu atribuţia de stocare a substanţei tranchilizante 



6. Experţi urs 

 

Grupul de intervenţie va fi coordonată de către Administraţia Natura 2000 Munţii Ciucului, în 

colaborare cu APM Harghita şi Consiliul Judeţean Harghita 

 

C. Dotare 

 

Echipamentul necesar al grupului de intervenţie 

1. arme de autoapărare (există deja în dotarea paznicilor de vânătoare) 

2. echipament special pentru decondiţionarea urşilor, spray anti-urs de înaltă calitate 

3. reflectoare  

4. cameră montată pe corpul personalului pentru documentarea acţiunilor  

5. grupul de intervenţie patrulează în două echipe de câte două persoane, cu un automobil 

4x4 şi pe jos 

 

D. Buget estimat 

 

Costuri estimate, acestea vor fi calibrate după prima lună de funcţionare 

 

Personal: 250 RON brut pe persoana pe zi, total 1000 RON/zi, total lună 30.000 RON 

Combustibil 70 RON zi, total lună 2.100 RON 

-------------------------------------------------------- 

Costuri de funcţionare lunar total 32.100 RON 

 

 

Reflectoare total 4x200 = 800 RON 

Baston autoaparare electrosoc 4x200 = 800 RON 

Walkie/talkie 4 x 100 = 400 RON 

Spray anti-urs 4 x 450 = 1800 RON 

--------------------------------------------------------- 

Echipament personal total 3.800 RON 

 

 

Armă de tranchilizare  16.500 RON  

 

 


