
GESTIONAREA PROBLEMELOR CREATE DE 
URŞI ÎN LOCALITĂŢI 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita 



DE CE URSUL? 

- specie cu capacitate de adaptare ridicată 
- specie omnivoră care utilizează eficient orice sursă de hrană 
- specie cu mobilitate mare 
- animal de talie mare, potenţial periculos 



DE CE APAR URŞI ÎN LOCALITĂŢI? 

- Cu ocazia deplasărilor sezoniere 
- Dispersarea animalelor tinere 
- Zona locuită formată într-o zonă tradiţională de 

activitate a urşilor  



DE CE APAR URŞI ÎN LOCALITĂŢI? 

     Cauza principală: hrana 
 - deşeuri 
 - grădini 
 - animale domestice 
 - hrănirea intenţionată  
 a urşilor  

 



FENOMENUL DE HABITUARE 

Stimul repetat 
fără efect negativ 

Reacţie  
din ce în ce  
mai slabă 

Stimul Reacţie  



GESTIONAREA PROBLEMELOR 

ORDIN   Nr. 219/2008  pentru stabilirea modelului-cadru al contractelor 
de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor cinegetice 
şi al actelor adiţionale 
 
 - Art. 7 Obligaţiile gestionarului: Să ia măsurile privind sarcinile ce îi 
revin potrivit legii pentru prevenirea producerii de către fauna cinegetică 
a unor pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice şi să 
suporte pagubele în cazul nerespectării prevederilor legale emise în 
acest sens. 
 
Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 
- Art. 34. - În terenurile neincluse în fondurile de vânătoare, recoltarea exemplarelor 

din speciile de interes cinegetic, dacă este necesară, se realizează de către un 
gestionar, pe bază de contract de prestări de servicii încheiat în condițiile legii, după 
caz, cu consiliul local sau cu administrația ariei protejate. 
 

 

https://lege5.ro/Gratuit/geydamjsgq/art-34-exercitarea-vanatorii-lege-407-2006?dp=gmydeobsgaydk
https://lege5.ro/Gratuit/geydamjsgq/art-34-exercitarea-vanatorii-lege-407-2006?dp=gmydeobsgaydk
https://lege5.ro/Gratuit/geydamjsgq/art-34-exercitarea-vanatorii-lege-407-2006?dp=gmydeobsgaydk


ORDINUL 1169/2017 
 - pentru aprobarea nivelului de intervenție în cazul speciilor de urs și lup, în interesul sănătății și securității 
populației și în scopul prevenirii unor daune importante 
 
 

Cota de intervenţie 140 exemplare din care la data de 08.05.2019 au fost aprobate 132 recoltări 
şi 51 de relocări la nivel naţional 
 
 

În judeţul Harghita 
     Recoltări: 36 exemplare 
     Relocări: 18 exemplare 



PLANUL NAŢIONAL DE ACŢIUNE 
 - Ordin 625/2018 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din 
România 
 



PLANUL NAŢIONAL DE ACŢIUNE 



RESPONSABILITATEA POPULAŢIEI 

• gestionarea corectă a deşeurilor 
• Împiedicarea accesului urşilor la orice sursă de hrană de 

origine umană  
• protejarea valorilor/măsuri de prevenire a pagubelor 
• respectarea interdicţiei de hrănire a animalelor sălbatice 
• Intervenţiile de îndepărtarea a animalului problematic să fie 

lăsată pe seama organizaţiilor/instituţiilor abilitate în acest 
sens! 



VĂ MULŢUMIM PENTRU ATENŢIE! 
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