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 Către,  

 

 INSTITUȚIA PREFECTULUI -JUDEȚUL HARGHITA 

  
 Referitor la modul de gestionare a problemelor pe care le ridică urșii care 

coboară din păduri în diferite localități din județul Harghita- aspecte importante care 

caracterizează actualul sistem de gestionare; acțiuni de diminuare a efectelor negative, 

precum și alte aspecte de interes, vă comunicăm următoarele: 

 

Descrierea actualului sistem 

 

 După actualul sistem în conformitate cu H.G. 1679/ 2008 și a legii nr.407/2006 

actualizate în cazul culturilor agricole sau silvice, proprietarul trebuie să solicite în scris 

persoanei juridice care gestionează fauna de interes cinegetic întreprinderea de acțiuni 

pentru prevenirea pagubelor, în perioadele în care acestea sunt frecventate pentru hrană 

de exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic. La solicitarea scrisă a 

proprietarului, gestionarul are obligația să execute acțiuni de îndepărtare al exemplarelor 

din speciile de faună de interes cinegetic din zonele expuse, pe care le aduce la cunoștința 

structurii teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură cu cel puțin 

24 de ore anterioare desfășurării acestora. Conform procedurii descrise din H.G. 

1679/2008 se acordă despăgubiri pentru pagubele produse culturilor agricole, silvice și 

animalelor domestice, iar celelalte daune nu sunt acoperite de aceasta. 

 În conformitate legea nr. 407/2006 actualizată art. 34  ”În interesul protejării 

faunei și florei sălbatice, al conservării habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii 

unor daune importante, în interesul sănătății și securității publice sau pentru alte rațiuni 

de interes public major, pe suprafețele din perimetrul intravilan, aeroporturi, gări, unități 

militare, recoltarea exemplarelor de fauna sălbatică, a pisicilor și a câinilor hoinari se 

realizează în condițiile prezentei legi și ale cotelor de recoltă aprobate de gesionarul 

fondului cinegetic limitrof pe baza unui contract de prestări servicii, cu respectarea 

prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice, la solicitarea consiliului local sau a 

administrației suprafeței împrejmute după caz, și cu acordul prealabil al proprietarului de 

teren.” În cazul ursului este nevoie și de aprobarea unor derogări, din partea autorității 

publice centrale care răspunde de protecția mediului care cuprinde o procedură nepermis 

de lungă și din această cauză face aproape imposibilă extragerea exemplarului 

problematic. 

 



 

Propuneri de diminuare al efectelor negative 

 

 Având în vedere că derogarea se face pe baza propunerii personalului tehnic de 

specialitate al structurii teritoriale și a faptului că prin întinderea în timp al procedurii, în 

majoritatea cazurilor scade vertiginos șansa de identificare al exemplarului de extras, ar 

fii indicat că în acest caz din urmă să se dea delegare de competență personalului din 

teren să aprobe pe loc derogarea. 

 În loc de relocare, după capturare ar trebui aplicat un colier cu semnal GPS care 

ar face posibil extragerea în extravilan dacă este cazul și valorificarea ei în favoarea 

statului, realizând și autofinanțarea sistemului, pentru că relocarea înseamnă relocarea 

și nu rezolvarea problemei. (Totuși dacă dorește cineva relocarea în grădina altuia 

se poate da în custodie acestuia). 

 În cazul derogărilor aprobate pentru exemplarele care produc pagube sau prezintă 

pericol pentru securitate publică, ar fii indicat, ca la acțiunea de recoltare să participe în 

condițiile de siguranță (de la distanță sau loc sigur) și o persoană desemnată de 

administrația locală, pentru a reduce șansa recoltări unui alt exemplar. 

 În primul rând femelele care caută apropierea de om ar trebui reduse numeric  

pentru că aceștia transmit comportamentul și la pui și prin aceasta șansa conflictului om -

urs. 
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