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În urma situaţiei grave la care s-a ajuns în judeţul Harghita, privind 
suprapopulaţia de urs brun,  
În urma nenumăratelor petiţii, acţiuni, sesizări, acţiuni în judecată, din 
partea cetăţenilor 
În urma situaţie de forţă majoră ivită după cum urmează: 
 

• Grava tensiune socială apărută recent, după refuzurile repetate ale Ministerului 
Mediului de a emite Ordinul de derogare de prevenţie asupra carnivorelor mari din 
România (s-au emis doar 2 ordine de intervenţie a câte 140 de exemplare de urs, 
care nu rezolvă cauza problemei); 

• Gravele atacuri ale urşilor, care  se produc zilnic asupra oamenilor, animalelor 
domestice şi asupra culturilor agricole;  

• Stoparea totală a intervenţiilor preventive asupra populaţiilor de urs şi lup, cu luarea în 
considerare a concluziilor specialiştilor noştri (comunicate şi Academiei Române) cu 
privire la: 

             - schimbarea etologiei speciilor de carnivore mari, care pierd în timp frica  
               instinctivă faţă de om, deja dovedită prin cazurile recente concrete de   
               înmulţire a cazurilor de atacuri ale urşilor asupra oamenilor şi proprietăţilor      
               acestora; 
             - dispariţia toleranţei populaţiei locale faţă de aceste carnivore mari, ceea ce    
               conduce la luarea de măsuri de retaliere faţă de carnivorele mari strict   
               protejate de lege; 
             - recurgerea comunităţilor locale deţinătoare de bovine şi ovine la metode   
               proprii de apărare şi ucidere a urşilor;   
             - paza efectuată de către gestionarii fondurilor cinegetice pe termen scurt va    
               include inerent în continuare şi carnivorele mari, însă această activitate va fi      
               tot mai grea şi chiar imposibil de efectuat;  
             - 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. 

  
      Există legi şi ordine în domeniu după cum urmează:  

 
1. Legea nr. 148/2018 privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, 
a florei şi faunei sălbatice  
„Art. 38 alin. (1) ...autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului stabileşte, 
anual şi ori de cate ori este nevoie, derogări, cu condiţia să nu existe o alternativă 
acceptabilă, iar măsurile derogatorii să nu fie în detrimentul menţinerii populaţiilor 
speciilor respective într-o stare de conservare favorabilă……”  (adică să se emită 
cote anuale de intervenţie pentru specia urs şi lup).  
 



 2 

2.  Ordinul viceprim - ministrului, ministrului mediului nr. 625/2018 
privind aprobarea Planului naţional pentru conservarea populaţiei de urs 
brun din România 
Monitor Oficial al României Nr. 549 bis 
 
       Care precizează: pag. 37/68: În actualul context naţional, starea de 

conservare a speciei de urs brun este favorabilă, trendul populaţiei este în creştere, 
nivelul pagubelor şi a conflictelor este în creştere, iar acceptanta speciei în 
comunităţile rurale şi în unele zone turistice de interes naţional este în scădere. În 
acest context se impune ca vânătoarea sa fie un instrument de management, care 
să menţină mărimea populaţiei de urs brun la un nivel optim, acceptat de 
specialiştii în domeniul cinegetic şi de comunităţile rurale şi urbane.  
        Pag. 20/68: Pct. 4.1. pct. c - EXTRAS: mărimea optimă a populaţiei de urs 
brun din punct de vedere ecologic, social şi economic, este de aprox. 4000 
exemplare pe 71840 km2.  

Pag. 33/68: Pct. (2) - EXTRAS: Zone de management durabil 
Pag. 34/68: Pct. (2) Zone de management durabil - pct. c) - EXTRAS: reglarea 
densităţilor efectivelor de urs brun prin acţiuni de vânătoare.  
        Nivelul maxim şi modul de intervenţie în populaţia de urs brun prin vânătoare 
în zona de management durabil se determină în urma studiilor anuale bazate pe 
monitorizări permanente/anuale la nivel naţional, bazate pe datele primare de 
prezenta colectate de pe fondurile cinegetic.   
Pag. 39/68: Pct. 4.1. - În cazul recoltării sau capturării exemplarelor din 
specia urs brun aflate în mediul natural, în oricare din stadiile ciclului lor 
biologic, se acorda un număr de exemplare din specia urs brun, pentru un 
nivel maxim de intervenţie, stabilită până la nivelul sporului natural, care 
se repartizează pe judeţe şi gestionari de pe fondurilor cinegetice, pe 
baza studiilor de specialitate.  
 

    3. Hotărâre Guvernului nr. 468/03.07.2019 pentru modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru 
mediu a acţiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea şi 
crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor 
necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de 
Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului" 
desfăşurat în perioada 2015  2020.  

     Poziţia 57 - Studiu privind estimarea populaţiilor de carnivore mari şi   

      pisică sălbatică din România 
         S-a alocat suma de 590 mii lei pentru elaborarea ”Studiului privind estimarea 
populaţiilor de carnivore mari şi pisică sălbatică din România (Ursus arctos și Canis 
lupus, Lynx lynx şi Felis silvestris) în vederea menţinerii într-o stare favorabilă de 
conservare şi pentru stabilirea numărului de exemplare din speciile strict protejate 
pentru care se acordă cotă de intervenție anului 2019 și 2020 (Ursus arctos și Canis 
lupus)”.    
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                Anexam tabelul cel mai recent cu pagubele provocate de urs pe ani (la 09.11.2019):  

Anul  Nr. urși  Nr. cotă  Nr. urşi 
accidentaţi 
rutier 

Valoarea pagubelor 
cauzate de urși EUR  

Nr. atacurilor de urși 
asupra 
omului/Harghita  

Nr. oameni 
uciși de urs  

2010  5000  320  No data  No data  4/?  0  

2011  5300  349  No data  No data  8/?  0  

2012  5633  365  No data  19.900  11/?  2  

2013  5600  436  No data  46.700  10/2  1  

2014  5800  483  No data  184.900  18/15  0  

2015  6500  479  No data  168.500  13/8  0  

2016  6800  0  11  213.700  20/13  0  

2017  7300  140  29  626.600  34/18  1  

2018  7800  0  44  509.000  31/16  0  

2019  8300  0  70  No data yet No recent data yet 8  
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Anexăm tabelul cu situaţia omuciderilor cauzate de urşi din Romania în anul 2019 

Nr. Data Judeţul Victima Observaţii 

1. 22 martie 2019 Harghita Bărbat 35 de ani, ucis de ursoaică Muncitor forestier 

2. 6 mai 2019 Vrancea Bărbat 70 de ani, ucis de urs mascul  Pe teren agricol 

3. 2 iunie 2019 Bistriţa Bărbat 47 de ani, ucis de urs 

mascul, capul omului parţial mâncat 

de urs 

Cioban 

4. 8 iunie 2019 Braşov Bărbat, ucis de urs  Pompier, mâncat de urs 

5. 13 oct. 2019 Mureş Bărbat 62 de ani, ucis de ursoaică Pescar, langă râul Tarnava Mică, 

dezmembrat şi parţial mâncat de 

urs 

6. 27 oct. 2019 Bacău Bărbat 47 (Bârsăneşti) ucis de 2 urşi Culegător de ciuperci, faţa omului 

a fost mancată de urs (capul 

omului era pe jumatate mâncat) 

7 15.08.2019 Prahova Barbat, Valenii de Munte, in gradina omorat de urs, confirmat de 

IML si analiza genetica 

8 09.11.2019 Mures Barbat, 63, Tarnaveni,  Cioban de oi omorat de urs 
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CONCLUZIE: 
 
Cerem Parlamentului României să voteze în Camera Deputaţilor (cameră 
decizională) Proiectul de lege nr. 294/2019 pentru modificarea Legii vânătorii şi 
a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, care a trecut de Senat, cu 
următoarele propuneri de modificare şi completare: 
 
 

- Eliminare:  Art. IV din Proiectul Legii nr. 294/2019 care trecea ursul din Anexa nr. 
2 (specii protejate) în Anexa 1 (specii care se pot vâna) deoarece se încalcă 
prevederile din Anexa IV Directiva 92/43/CEE şi prevederile O.U.G. nr. 57/2007 
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei şi faunei sălbatice 
 

- Introducere: Art. 6, alin. 1 se introduce o nouă literă, lit. f1), care va avea 
următorul cuprins:  

 
„stabileşte un număr de exemplare pentru prevenirea pagubelor şi 

accidentelor la speciile din Anexa 2, cu avizul derogatoriu al autorităţii de mediu, 
la un nivel cel puţin egal cu sporul mediu multianual, în situaţia depăşirii 
efectivelor optime. În cazul speciei urs, pe lângă numărul de exemplare pentru 
prevenţie repartizate anual în cele 2 sezoane de vânătore ale anului calendaristic, 
până la data de 28 februarie, pe judeţe şi gestionari şi suplimentează numărul de 
exemplare pentru intervenţie care să se poată recolta pe tot parcursul anului.” 

 
 


