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Introducere 
Prezența ursului este un simbol al unei biodiversități bogate în Carpații României, indică habitate 

naturale cu o valoare ecologică ridicată și ecosisteme funcționale. 

Ursul este specie ”umbrelă”, are un rol important în ecosistem prin controlul “top-down” pe care 

îl exercită pe teritorii întinse asupra populațiilor pradă.  

Recordul Mondial de mărime 

al craniului ursului (Ursus 

arctos arctos) 70,07 CIC 

Points, arată că în România 

este cea mai sănătoasă și 

viguroasă populație de urs brun 

(Ursus arctos arctos) din lume. 

”Populația de urs brun din 

România înregistrează una 

dintre cele mai ridicate valori 

ale diversității genetice la nivel 

mondial.” (Cotovelea et al. 

2013). 

Planul de management al 

populației de urs brun în România a fost realizat în cadrul proiectului LIFE FOR BEAR - LIFE13 

NAT/RO/001154 - CONSERVAREA POPULAŢIEI DE URS BRUN DIN ROMÂNIA, derulat de 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" - Staţiunea Braşov 

(fostul I.C.A.S.), în calitate de beneficiar coordonator, în parteneriat cu Ministerul Mediului 

Apelor și Pădurilor, Fundația Carpați, Administraţia Parcului Natural Bucegi, Regia Publică 

Locală a Pădurilor Kronstadt R.A., Ocolul Silvic al Oraşului Râşnov R.A. în calitate de 

beneficiari asociaţi. 

Obiectivul general al planului de management:  conservarea populației de urs brun din 

România, menținând mărimea populației de urs la un nivel care să asigure o bună coexistență 

cu populația umană, utilizând durabil specia ca resursă natural regenerabilă. 

 Principalele tematici abordate în planul de management: 

- Date generale despre specie: descriere, istoricul speciei, evoluție, taxonomie, mitologie, 

biologie, distribuție, etc. 

- Cadru general: prevederi legale naționale și internaționale 

- Aspecte privind particularitățile ursului: aspecte ecologice, socio-economice, influențe 

antropice, managementul actual, etc. 

- Managementul ursului brun în România bazat pe planuri de acțiune pentru conservarea 

populației de urs brun în România și planuri de management în arii naturale protejate 

- Recomandări pentru managementul speciei urs brun în România 

- Monitorizarea implementării planului de acțiune și impactul implementării planului. 

 

Planul de management pentru conservarea populației de urs brun din România este un 

document strategic la nivel național destinat a fi implementat de autoritățile responsabile cu 

protecția, conservarea și managementul speciei. 
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Planul de management pentru conservarea populației de urs brun din România nu are la bază 

o legislație adecvată care să prevadă necesitatea aprobări lui printr-un act legislativ. 

Planul de management stabilește strategi pe termen mediu și lung pentru conservarea și 

managementul populației de urs brun la nivel național. 

Acesta asigură 

aplicarea prevederilor 

convențiilor 

internaționale la care 

România este parte, 

inclusiv ghiduri și 

recomandări privind 

conservarea populațiilor 

de urs la nivel global și 

european, ținând cont de 

cadrul legislativ, 

administrativ și 

contextul social existent 

în prezent în România. 

Existența unei politici de conservare clare și obiectivelor în cadrul planului de management 

la nivel național, poate facilita coordonarea politicilor și acordurilor de gestionare între țările 

învecinate care împart populația de urși din Carpați. 

În România, la nivelul anului 2020, s-au identificat aproximativ 71.850 km² de habitate naturale 

specific (silvice și agricole) în care urșii își desfășoară activitatea . 

În ultimii 10-20 de ani, dezvoltarea socio-economică a luat amploare, în diverse sectoare: 

construcții, turism, transport și agricultură. Dezvoltarea accelerată a diverselor activități și 

schimbările de 

folosință a 

terenului din unele 

zone (extindere 

intravilan, 

infrastructură de 

transport, 

infrastructură 

turistică, 

infrastructură de 

comunicații, etc) 

au dus la 

restrângerea 

habitatului natural al ursului și extinderea activităților antropice mai adânc în habitatul ursului.  
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Capitolul 1. DATE GENERALE  

1.1. Descrierea și istoricul speciei 

1.1.1. Evoluția speciei urs 

În perioada Terțiară inferioară, apar urşii primitivi (Grupul Amphicyonidae -  dog bear / 

ursul câine) sunt caracterizaţi ca având o dentiţie apropiată de cea a câinilor dar cutia craniană şi 

membrele superioare erau mult mai apropiate ca şi caracteristici de cele ale urşilor 

actuali.(BJARVALL 1990).  

Ursidele sunt reprezentanţele în Terțiarul recent, a acestei linii (a grupului 

Amphicyonidae). În acest fel, Cephalogale, (cephalogale considerat ca fiind strămoşul tuturor 

urşilor) din perioada Oligocenului ar fi dat naştere progresiv familiei Hemicyonidae şi în final 

speciei urs din timpul Miocenului superior (în jur de -10 milioane de ani), sursa tuturor formelor 

actuale. (Etienne & Lauzet 2009). 

În perioada Miocen mai multe forme ale speciei Ursavus s-au răspândit pe glob şi astfel 

un grup, Agriotherium, cucereşte Africa. (Etienne & Lauzet 2009). 

În perioada Policen Ursavus elmensis (dawn bear) oferă linia scurtă din care se trag 

Ursinele actuale dar şi Tremarctinés - cel care ne conduce la Ursul cu ochelari. (Etienne & 

Lauzet 2009). 

Acum în jur de 5 mil de ani a apărut Ursus minimus în Eurasia.(MCLELLAN 1994).  

După cum indică şi numele are dimensiuni reduse, dar care, în final, a dat naştere la Ursus 

etruscus acum aproximativ 1,5 milioane de ani, un urs mult mai mare, cu o greutate care 

depăşeşte  un qintal. Ursus etruscus la rândul său, a evoluat în forma Ursus deningeri, din care se 

trage, în cele din urmă,  Ursus spelaeus (ursului de cavernă) – celebrele fosile din Peştera Urşilor 

din perioada Cuaternară, înainte de marile glaciaţiuni (aproximativ - 1,5 milioane de ani - 12.000 

de ani) (Etienne & Lauzet 2009). 

În ceea ce priveşte ursul actual, Ursus arctos, originea sa poate veni din altă încrengătură, 

diferită de Ursavus şi chiar de cea a Ursus minimus dar fără a putea spune cu precizie la ora 

actuală în orice caz, acesta nu are nici un grad de rudenie cu ursul cavernelor Ursus spelaeus. 

Pentru a putea da o origine ursului nostru brun, facem trimiterea la un nou tip, apărut în 

Asia (Ursus prearctos) cu forme din ce în ce mai evoluate care se apropie de ursul actual. 

Pentru a putea da o origine ursului nostru brun, facem trimiterea la un nou tip, apărut în 

Asia (Ursus prearctos) cu forme din ce în ce mai evoluate care se apropie de ursul actual. 

Ursus arctos apare, în cele din urmă, în China cu aproximativ 600.000 ani în urmă. 

Cucereşte Europa (aprox 250.000), apoi America (aprox 70.000). Izolarea pe care o cunoaşte, 

mai aproape de zilele noastre în insulele Montaque şi Kodiak, îl face să prefere banchizele şi 

gheţarii plutitori. Mai mult decât atât, se crede că unele exemplare prinse în gheaţă, ar fi fost 

forţate să se adapteze la frig, modificându-şi dieta prin consumul de carne de pinipede (mamifere 

“cu picioare înotătoare”), pentru a supravieţui, ceea ce a dus, prin urmare, la apariţia ursului 

polar (foarte aproape genetic  de ursul  brun) (Etienne & Lauzet 2009). 

Se pare că ursul brun şi ursul cavernelor au interacţionat de-a lungul mileniilor şi, 

probabil, au intrat în competiţie. Acesta din urmă (ursul cavernelor), era impunător cu cele  400-

500 kg ale sale. A fost cu siguranţă erbivor și a dispărut în amurgul Pleistocenului. Fiind 

contemporane, ambele specii au frecventat aceleaşi peşteri, avem numeroase descoperiri de 

fosile care să ateste asta. Astfel, cele două specii de urşi sunt găsite în peştera de Font de Gaume 
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(în Eyzies) la Vöklinshofen, aproape de Colmar (Alsacia), în peştera din Schitul (lângă 

Mancenaus, Doubs), Ardèche, Peştera Goule (aproape Saint.Péray) şi multe alte site-uri. Cu toate 

acestea, urmele păstrate în peşteri ne indică tipuri de caractere distincte / diferite. În timp ce ursul 

actual (Ursus arctos) îşi schimbă regulat bârlogul, Ursus spelaeus obişnuieşte să folosească 

aceleaşi zone/peşteri cunoscute din timpuri imemoriale de membrii speciei sale. Ca dovadă avem 

această fabuloasă descoperire de schelete  (în jur de 9000 Chartreuse în Entremont-le-Vieux), pe 

muntele Grainer. Aceste resturi datate - 30.000 ani sunt prestigiul de Balme la Collomb. 

(CAMARRA 1993). 

 Ursul brun de astăzi (Ursus arctos) i-a luat locul ursului de cavernă (Ursus peleus) încă de 

la dispariția acestuia. Ultimele date arată că urșii de peșteră au dispărut în totalitate, undeva acum 

27.800 de ani, în timpul ultimei mari glaciațiuni. Cu toate ca adevăratele motive nu sunt încă 

cunoscute, savanții consideră că schimbările bruște și radicale ale climei au dus la modificarea 

regimului speciilor de plante care alcătuiau baza alimentației uriașilor din caverne. Ursul brun 

are nici o legătură cu ursul de peșteră, acesta nefiind strămoşul urşilor actuali. Ursul de 

peșteră a dispărut fără a lăsa urmași, urșii de astăzi apărând în aceeași perioadă în Asia, 

colonizând Europa după dispariția giganților mitosi din caverne.(PARLOG 2009). 

 

Figura nr. 1 Evoluția ursului  Sursa: ALERTIS (www.alertis.nl) 

 

 

 

 

http://www.alertis.nl/
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1.1.2. Taxonomia ursului 

 Familia Ursidae la nivel mondial este formată din 8 specii de urs, grupate în 5 genuri, 

(IUCN Red List of Threatened Species. Version 2015-4.  www.iucnredlist.org), iar specia urs 

brun (Ursus arctos L.) este cea mai răspândită și bine reprezentată dintre acestea (Servheen et al. 

1999; Schwartz et al. 2003a). 

 Specia Urs brun, conform Linnaeus 1758, are următoarea taxonomie: 

Regnul: Animal 

    Phylumul: Chordata 

       Subphylumul: Vertebrata 

 Clasa: Mamalia 

      Infraclasa: Eutheria 

          Ordinul: Carnivora 

     Suprafamilia: Canoidea 

          Familia: Ursidae 

     Subfamilia:Ursinae 

            Genul: Ursus 

        Specia: Ursus arctos (Urs brun) 

              Subspecia:Ursus arctos arctos (Ursul brun euroasian) 

       

Tot din Familia Ursidae fac parte următoarele subfamilii, genuri și specii de urși: 

     Subfamilia: Ursinae 

  Genul: Helaractos:     Specia : Helaractos malayanus (Urs malaezian) 

  Genul: Melursus:       Specia : Melurus ursinus (Urs indian) 

  Gemul: Ursus:            Specia: Ursus maritimus (Urs polar) 

     Specia: Ursus americanus (Urs negru) 

     Specia: Ursus thibetanus (Urs negru asiatic) 

  Subfamilia: Ailuropodinae 

          Genul: Ailuropoda:          Specia : Ailuropoda melanoleuca (Urs panda) 

  Subfamilia: Tremarctinae 

          Genul: Tremarctos:          Specia : Tremarctos ornatus (Urs sudamerican) 

Cele 8 specii de urs au evoluat dintr-un prădător comun preistoric, acum aproximativ 25 

milioane de ani. 

http://www.iucnredlist.org/
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În urmă cu 50 de ani, diferiți autori descriau câteva specii şi între 780 şi 150 de subspecii 

de urs brun. 

Recent, descoperiri biologice, susținute de cercetări genetice, au demonstrat că sunt doar 

variații ecologice ale aceleaşi specii. Așadar, ursul grizzly Nord American este aceeași specie cu 

ursul brun european.  

 Depinzând de populaţia de origine pot exista diferențe semnificative între urşi. Ei au o 

capacitate imensă de a se adapta condițiilor în ciuda mărimii şi apariţiei exterioare. În acest mod 

în Alaska şi Peninsula  Kamchatka, de-a lungul iernilor grele, cu o dietă bogată în proteine din 

somon (pe care-I prind în râurile repezi şi puțin adânci în timpul migrației de depunere a icrelor), 

unii masculii pot ajunge la 600 kg.  Contrar cu aceasta, ursul brun din sudul Europei (Italia, 

Spania) are o greutate de 6 ori mai mică. (Ionescu 2005). 

 

1.1.3 Ursul în mitologie, cult și simbolism 

De-a lungul timpului, ursul a jucat mai multe roluri în viața omului fiind un adevărat 

simbol. În epoca preistorică ursul era vânat pentru carnea sa, dar și pentru blană, fiind o 

adevărată sursă de hrană. În același timp, ursul a jucat un rol foarte important în mitologie și artă, 

fiind un simbol al victoriei creștinismului asupra păgânismului (Kellert, S. 1994). 

1.1.3.1. Cultul ursului - atestat din cele mai vechi timpuri 

 Puternic, violent, imprevizibil si uneori chiar crud, ursul este un animal venerat din cele 

mai vechi timpuri, cercetătorii confirmând existența unui cult al acestuia, încă din paleolitic. Mai 

mult, cercetările antropologilor efectuate la Polul Nord, în Siberia, în Scandinavia și în nordul 

Americii, au dus la concluzia că în sânul tuturor culturilor existente aici, ursul reprezintă un 

animal sacru. Popoarele uralo-altaice ale Eurasiei septentrionale până în Alaska, îl considerau 

drept spirit al pădurii, suprem stăpân al energiilor cosmice, simbol al fecundității. 

(www.crestinortodox.ro). 

De asemenea, multe popoare indo-europene au, cu privire la urs, o serie de derivate 

folclorice și mitologice ce ni s-au păstrat până astăzi. În limbile indo-europene, pentru urs este 

utilizat în limba greacă cuvântul "arktos (de unde numele Arctic pentru a desemna Polul Nord). 

În limba latină –  "ursus”, în celtă – "art” iar în sanscrită: "rksa”. În alte limbi de proveniență 

indo-europeană sunt utilizate perifraze. În limba germană: "bjorn”, "bear”... pentru brun, de 

culoare brună. În slavă, și în rusă: "medvedi”, "mâncătorul de miere”. (www.crestinortodox.ro). 

 

1.1.3.2. Cultul ursului la geto-daci 

 Cultul ursului era prezent si la geto-daci, care îl considerau un animal sacru. Chiar 

numele Zalmoxis, confirmă faptul că ursul era un animal totemic al dacilor (zalmo=piele si 

olxis=urs). 

 Potrivit lui Romulus Vulcanescu, "numele lui Zalmoxis ar putea fi un apelativ cu valoare 

de tabu al zeului cerului și al soarelui, în ipostaza lui umană, un purtător de piele de urs, nu atât 

în sensul de nebrida, cât de mască-galee, alcătuită dintr-un cap de urs, folosită în ritualurile și 

ceremoniile ce țineau la daci de cultul străvechi al ursului carpatic.” 

 La traci, ursul are rol cosmogonic: pe spinarea unui urs au fost sprijiniți stâlpii 

pământului. Pentru că e un animal pur și sincer, a fost inclus pe cer, în constelația Ursa Mare și 

Ursa Mica, care devin Carul Mare respectiv Carul Mic. Ursul este perceput ca cel care reglează 

anotimpurile, potrivit propriului său ritm de hibernare, și, de asemenea, potrivit constelației sale, 

Ursa Mare, a cărei poziție pe firmament este legată de succesiunea anotimpurilor. Relațiile dintre 

http://www.crestinortodox.ro/
http://www.crestinortodox.ro/
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urs și cele două constelații au dat loc la numeroase produse mitice, care evocă tema transformării 

după moarte, în astre, temă întâlnită mai ales în mitologia greacă. (www.crestinortodox.ro). 

 

1.1.3.3 Ursul în mitologia românească 

 În mitologia românească ursul este investit cu multiple virtuți apotropaice (protectoare), 

terapeutice si meteorologice. Mai demult, exista chiar credința ca un nou născut, dacă era dat cu 

grăsime de urs pe corp, la prima spălare, câștiga forța și norocul ursului. Cei bolnavi sau speriați 

erau afumați cu părul jumulit din blana sălbăticiunii, sau se mai obișnuia ca cei debili fizic sau 

bolnăvicioși sa fie "botezați”, căpătând numele de Urs sau Ursul, pentru alungarea bolilor și 

morții, ritualul fiind unul diferit de cel creștin. Încă din Evul Mediu există atestări că urșii erau 

folosiți pentru vindecarea durerilor lombare: este vorba de călcatul ursului (erau ursi dresați 

special pentru a face masaj cu picioarele). (www.crestinortodox.ro) 

 

 La români, calendarul popular i-a închinat ursului mai multe zile, una dintre acestea fiind 

cea din 1 august, zi cunoscută ca Împuiatul urşilor, moment din care aceste sălbăticiuni începeau 

să se împerecheze. Înainte, această zi era ținută în special de către crescătorii de animale, dat 

fiind faptul că ursul începea să devină agitat, nervos și ataca cirezile de vite sau alte animale 

domestice. Pentru bunul mers și ferirea animalelor de furia urşilor, ziua de 1 august era petrecută 

printr-o abținere totala de la activitățile lucrative, iar ursului i se ofereau ofrande îmbelșugate. O 

alta sărbătoare arhaică dedicată acestui animal este Sâmbăta Ursului (a 3-a sâmbăta din Postul 

Mare), când în popor se crede că toate ursoaicele nasc pui. Simpatizat în zonele folclorice de 

munte ale României, ursul e numit familiar Moș Martin. (www.crestinortodox.ro) 

 

1.1.3.4. Jocul ursului: Obicei de Anul Nou 

 Jocul Ursului este cel mai spectaculos dintre toate jocurile cu măști întâlnite în satele 

bucovinene, căci se pare că ursul era venerat în Bucovina mai mult decât în orice altă parte a 

României. Paradoxal, jocul ursului este practicat mai mult în zonele colinare și de câmpie și mai 

puțin în cele montane. Cei mai spectaculoși ”urși de Anul Nou” îi întâlnim în Bosanci, Udești, 

Chiliseni, Stirbat, Poieni, Boroaia și în zona Câmpulungului, în special la Sadova.  

 Jocul cu măști de urs simbolizează moartea și reînvierea naturii. Mihai Coman, în 

Bestiarul mitologic românesc, afirma: “În colindul cu Ursul, animalul moare și învie, într-o 

dramatizare simbolică a mitului renașterii naturii/cosmos (…) Astfel, rostogolirea urşilor în cerc, 

bătutul și moartea ursului, apoi învierea miraculoasă ca și urcarea acestuia pe bâtă (toiag), redau 

în chip metaforic succesiunea anotimpurilor care, cândva, stăteau sub semnul acestui animal, 

capabil sa învingă iarna și să vestească primăvara.  

 

 Pregătirea măștii-costum de urs pentru carnavalul de Anul Nou se bucura de o mare 

atenție. Cea mai arhaică formă de reprezentare a ursului este cea din paie, dar, cu timpul, această 

masca s-a realizat chiar din blana ursului veritabil. Pentru obținerea costumului din paie, se 

răsucesc frânghii din paie de ovăz, lungi de aproximativ 40 m care, în dimineața ajunului de An 

Nou, sunt cusute pe hainele purtătorului, acesta rămânând astfel echipat pe toata durata purtării 

costumației. Masca inițială din paie era aruncată în foc pentru a arde, simbolizând astfel moartea 

și renașterea vegetației, odată cu trecerea anotimpurilor. 

În unele părţi, forma capului de urs se obţine întinzând o piele de vițel sau de miel peste o 

găleată metalică, în timp ce în alte sate pielea se întinde pe un suport metalic, în așa fel încât redă 

fizionomia animalului. De la gât în jos, corpul celui care se maschează este acoperit cu o blană 

de oaie sau cu un cojoc lung, întors pe dos. 

http://www.crestinortodox.ro/anul-nou/68376-anul-nou-obiceiuri-de-anul-nou
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Cetele de urși pot fi independente dar, de regulă, ele alcătuiesc un nucleu ceremonial în cadrul 

grupurilor complexe de mascați (Malanca, Benzile, Partiile etc.) Ceata urşilor este condusă de un 

căpitan fiind compusă din: urși, ursari, irozi, mascați și toboșari. Urșii sunt jucați de persoane 

îmbrăcate în blană de urs împodobită cu ținte, curele și canafi mari roșii. 

 Ursarii sunt cei care conduc ursii printr-un lanț legat de capătul ciomegelor ce se prinde 

apoi de capul ursului. Toboșarii dau ritmul jocului prin tobele gigantice prinse de trunchi pe care 

le bat cu două bețe de lemn. După executarea numerelor din timpul dansului, urșii se mișcă 

independent, simulând viața lor liberă în mijlocul naturii, se iau la trântă, fac tumbe, simulează 

chiar atacul asupra persoanelor din asistență. (www.crestinortodox.ro). 

 

1.1.3.5. Ursul simbolism 

Primul simbol al ursului este acela al curajului și al puterii si, de aceea, este un popular simbol 

heraldic în Europa. Ursul este emblema Rusiei și a orașului elvețian Berne precum și al capitaliei 

Germaniei, Berlin. Culturile siberiene consideră că ursul, este o călăuză a șamanilor. Unele 

triburi băștinașe din America, din nordul Asiei, practică un cult al ursului ca să pacifice sufletele 

urşilor vânați. Din cauză că urșii hibernează, el poate însemna înviere. Ursul are legătura cu luna, 

iar el era sacru pentru Artemis, zeița lunii la greci, iar zeița Hera o transformă nimfa Callisto și 

fiul ei în constelația ursului, Ursa Mare și Ursa Mică. În tradiția creștină, ursul este un animal 

negativ, cu un temperament rău, maleficul, cruzimea, lipsa de milă, lăcomia și uneori pe Satana. 

Totuși, deoarece se credea că ursul se năștea fără formă și că era întrupat de mama sa, ursul 

poate simboliza și schimbarea păgânului și nașterea Fecioarei. Cândva se credea că ursul gras are 

puteri mistice de vindecare, iar în psihanaliză ursul reprezintă pericolele inconștientului. 

Ursul grizzly de pe sigiliul statului California înseamnă hotărâre, determinare. 

(www.cartim.ro/animalele-ca-simbol) 

 

1.1.4. Biologia ursului brun (Ursus arctos) 

 

Descriere 

Datorită situaţiei speciale a ursului în România - caracterizată printr-o densitate mare de 

urşi ce ocupă habitate naturale care în acelaşi timp sunt locuite şi de oameni – este dificil de 

transpus date internaţionale pe această situaţie. Probabil că date provenite din ţări mai 

asemănătoare României din punct de vedere al climatului şi habitatului (Croaţia, Slovenia, 

Slovacia şi Polonia) pot fi transferate mult mai 

uşor decât datele din America de Nord sau 

Scandinavia. Este totuşi important să fim 

precauţi în utilizarea datelor internaţionale 

pentru managementul ursului brun în România. 

Urşii sunt cele mai mari carnivore 

terestre. În România, media de greutate la 

femelele adulte este de 150 kg şi la masculi de 

250 kg, dar anumiţi indivizi pot atinge o 

greutate de peste 400 kg. În decursul unui an, 

greutatea aceluiaşi adult poate varia cu mai 

mult de o treime: este mai mare înainte de 
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hibernare, toamna târziu şi mai mică la începutul primăverii sau la sfârşitul sezonului de 

împerechere. Corpul ursului este acoperit cu două tipuri de peri: unii mai lungi, spicul, şi un strat 

de bază, puful, format din peri deşi. Stratul de bază este mai des pe timpul iernii decât pe timpul 

verii. Culoarea blănii este în general maro şi adesea este mai închisă sau chiar neagră pe spate. 

Vârful perilor lungi poate fi gri deschis. Unii indivizi sunt complet maro, de culoarea ciocolatei.  

Similar oamenilor, urşii sunt plantigrazi, atingând pământul cu toata laba. Astfel ei lasă 

urme ce se deosebesc total de cele lăsate de alte specii ce se găsesc în habitatele noastre. 

Falangele se termină cu gheare lungi (5-6 cm) şi puternice pe labele din faţă. Ursul le foloseşte 

pentru a săpa solul, buturugi, muşuroaie de furnici, pentru a răsturna pietre, a ucide şi a sfâşia 

prada. Spre deosebire de feline, urşii nu au gheare retractile. Dentiţia lor are toate caracteristicile 

carnivorelor cu incisivi,  canini şi carnasieri tipici.  

Totuşi, la majoritatea indivizilor o parte din primii trei premolari atât de sus cât şi de jos 

lipsesc, la anumiţi indivizi aceştia lipsind în întregime, iar premolarii rămaşi sunt mici şi nu 

servesc la mestecat. Suprafaţa molarilor este mai plată decât în cazul altor carnivore, ceea ce 

reprezintă o adaptare la hrănirea cu plante. 

Tubul digestiv este scurt şi simplu, similar altor carnivore, cu un stomac simplu, un intestin 

subţire lung şi un intestin gros scurt. Excrementele variază în formă, consistenţă şi culoare, 

depinzând de hrana ingerată. Totuşi pot fi uşor distinse de excrementele altor specii de animale 

prin dimensiune şi mirosul lor aromatic. Uneori o lăsătură moale a unui porc mistreţ poate fi 

asemănătoare celei de urs; dar lăsătura de mistreţ nu conţine resturi de hrană nedigerată şi nici nu 

are mirosul caracteristic. 

 

Hrana 

Dieta de tip omnivor a ursului este reflectată de dentiţia acestuia. Ursul brun are canini 

puternici care sunt folosiţi în apărare, pentru omorârea prăzii şi dezmembrarea carcaselor, în 

timp ce premolarii mici şi molarii postcarnasieri care prezintă zone mari de contact sunt asociaţi 

cu o dietă constând în principal din hrană vegetală şi nevertebrate. Hrana vegetală precum 

ierburile şi mugurii este consumată mai ales primăvara sau la începutul verii, înainte de înflorire, 

atunci când acestea au valoarea nutritivă cea mai ridicată. Urşii se hrănesc cu fructe şi cu fructe 

de pădure atunci când sunt coapte. În toamnă, dar şi iarna şi primăvara, urşii pot consuma 

cantităţi mari de ghindă, jir, castane sau alune. Vara târziu şi toamna se hrănesc cu fructe precum 

prunele, merele sau perele. Datorită gradului ei ridicat de asimilare şi valorii nutritive ridicate, 

carnea fie sub formă de pradă, leşuri 

sau nadă este preferată de câte ori este 

disponibilă. Urşii nu sunt vânători 

eficienţi de exemplare adulte de 

erbivore sălbatice, decât dacă sunt 

favorizaţi de situaţii speciale. De 

asemenea, animalele domestice 

reprezintă o sursă importantă de hrană 

pentru urşi. Insectele, in special din 

ordinul Hymenoptera (furnici, albine 

si viespi) pot constitui de asemenea o 

sursă sezonieră importantă de hrană. 
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Cu toate că înfăţişarea lor este cea a unui carnivor, urşii îşi satisfac până la 85% din 

necesarul de hrană cu materie vegetală. Proteinele animale pe care le consumă sunt asigurate în 

mod principal din nevertebrate şi leşurile animalelor de talie mai mare. Materia vegetală 

consumată primăvara şi vara constă în general din plantele verzi şi ierburi, pe care urşii le 

suplimentează vara cu fructe zemoase şi toamna cu jir, care reprezintă hrana principală pentru 

acumularea de grăsime subcutanata necesară în timpul iernii. Din cauza tractului digestiv simplu 

şi scurt o parte semnificativă din hrana vegetală consumată este slab digerată sau se elimină chiar 

nedigerată. Acest lucru forţează ursul să consume maximul posibil de hrană. Pe de altă parte, din 

cauza acestei digestii incomplete a materiei ingerate, urşii ajută la răspândirea speciilor de plante 

prin seminţele pe care le pot transporta pe distanţe lungi. 

.). În căutarea acestor fructe şi nuci cu valoare nutritivă ridicată un urs poate adesea să 

acopere distanţe mari, părăsindu-şi uneori teritoriul. 

În culturile agricole se hrăneşte cu toate tipurile de grâu şi mai ales ovăz. Vizitează şi 

lanurile de porumb mai ales când ştiuleţii sunt fragezi. Intră în livezi unde se hrăneşte cu prune, 

mere, pere, cireşe şi alte fructe. Consumă cu plăcere mierea si larvele albinelor şi atacă stupii. Ca 

urmare, produce pagube în agricultură. 

Hrana de origine animală pe care o consumă cel mai adesea provine din leşurile pe care le 

găseşte în pădure sau pe care le ia de la alţi prădători. Se hrăneşte şi cu nevertebrate, în special cu 

larve de furnici şi alte insecte, şi cu animale sălbatice tinere. Dintre animalele domestice cel mai 

des atacă oile şi ocazional, porci, vaci, măgari şi cai. Dintre speciile de vânat atacă numai 

animalele tinere, rănite şi bolnave pe care este în stare să le prindă. 

 

Reproducerea 

Ursul brun are o durată de viaţă mare, ajunge la maturitate sexuală târziu iar ciclurile 

reproductive sunt lungi. Este o specie poligamă. Perioada de împerechere la urs durează din mai 

şi până la mijlocul lui iulie. . Embrionul este implantat cu întârziere în uter şi cea mai mare parte 

a dezvoltării sale are loc în timpul ultimelor trei luni de gestaţie deşi aceasta durează şapte luni 

per total. Puii se nasc, spre deosebire de celelalte specii, în mijlocul iernii în timpul hibernării. 

Ursul petrece iarna într-un bârlog special selectat şi pregătit, fără să consume hrană sau apă. În 

zona noastră majoritatea bârlogurilor sunt localizate în mici cavităţi în stânci, pe care urşii le 

lărgesc prin săpare pentru a le adapta nevoilor. Doar aproximativ 10% din bârloguri se află la 

rădăcinile copacilor mari, si tot cam atâtea sunt în zone descoperite sau adăpostite de 

coronamentul coniferelor. În bârlog ursul îşi pregăteşte un culcuş confortabil din iarbă uscată, 

frunze sau ramuri. Există şi câţiva indivizi care rămân activi pe toată perioada iernii. Dacă un urs 

este deranjat şi alungat din bârlog va pierde multă energie ceea ce-i va reduce şansele de 

supravieţuire până în primăvară, având succes doar dacă a avut rezerve adipoase subcutanate 

suficiente. Urşii tineri de 2 ani de obicei nu sunt bine pregătiţi pentru iarna pe care trebuie să o 

petreacă singuri, pentru prima dată fără mama lor. 

 

Somnul de iarnă 

Până la sfârşitul toamnei urşii acumulează un strat adipos suficient care să le permită să 

intre în somnul de iarnă timp de 3 - 6 luni. Bârlogul este săpat în sol sau muşuroaie vechi de 

furnici, sau este amenajat în cavităţi naturale, sub stânci, etc. În populaţiile sudice unii urşi pot 

rămâne activi tot anul. Somnul este cu atât mai îndelungat cu cât urşii sunt mai bine hrăniţi la 
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începutul iernii şi cu cât hrana disponibilă în timpul iernii este mai puţină. Somnul de iarnă este 

probabil nu numai o adaptare la lipsa de hrană de pe timpul iernii, dar de asemenea şi pentru a da 

naştere puilor care nu au capacitatea de termoreglare. 

În România au fost identificate zone cu bârloguri în anumite condiţii de habitat (zone 

izolate, cu stânci şi păduri dese etc.) dar sunt si urşi care utilizează condiţii atipice de hibernare, 

în special la altitudini mai joase. 

Pentru a proteja populaţia de urs, amenajamentele silvice includ reglementări menite să 

protejeze zonele cu bârloguri şi lucrările silvice se desfăşoară în concordanţă cu aceste prevederi. 

 

Organizare socială şi dispersare 

În ceea ce priveşte organizarea socială a populaţiilor de urs puţine aspecte sunt cunoscute, 

dar relaţiile dintre indivizi, în special adulţi, se bazează în mare măsură  pe evitarea reciprocă, cu 

excepţia perioadei de împerechere. În cazul acestei specii masculii sunt cu preponderenţă cei 

care se dispersează în timp ce femelele îşi stabilesc de obicei teritoriul în interiorul sau în 

apropierea teritoriului mamei. S-a constatat prin radiotelemetrie că teritoriile se suprapun în mare 

măsură deşi suprapunerea efectivă din zonele cu o activitate mai concentrată este mai puţin 

cunoscută. Disponibilitatea hranei este corelată direct cu suprapunerea teritorială. În România 

sunt câteva exemple în care teritoriile urşilor se suprapun puternic cel puţin temporar.  

În vecinătatea municipiului Braşov, mai mulţi urşi s-au obişnuit să se hrănească cu gunoiul 

din containerele aflate la marginea pădurii. Cercetătorii au observat că vara, când numărul urşilor 

care se hrănesc acolo este cel mai mare, peste 30 de urşi se pot aduna într-o zonă de aproximativ 

2 km2. Acelaşi fenomen se petrece în zonele de concentrare a urşilor unde peste 80 de urşi se 

strâng pe câteva sute de hectare pentru a se hrăni în livezile de fructe. În perioadele în care 

fructele nu sunt  disponibile urşii se retrag în zone mai îndepărtate, probabil redobândindu-şi 

comportamentul teritorial. 

  

Cerinţele de habitat 

În prezent cea mai mare parte din arealul ursului brun nu mai este adecvată ca habitat 

datorită modificărilor cauzate de oameni şi a prezenţei acestora. Urşii se găsesc în zone 

împădurite cu densitate umană în general mică. În astfel de zone ei au supravieţuit persecuţiilor 

care, în majoritatea locurilor, au continuat până în a doua jumătate a secolului al XX-lea. 

Prezenţa urşilor în multe zone în vecinătatea oraşelor ca de exemplu în zona Braşovului, 

sugerează că prezenţa localităţilor, a drumurilor şi a oamenilor nu este letală pentru ei. Totuşi, o 

populaţie sănătoasă de urşi are nevoie de suprafeţe mari şi relativ lipsite de perturbări pentru a 

exista. Deplasările urşilor şi felul în care utilizează habitatul, precum şi reproducerea şi 

supravieţuirea lor sunt afectate puternic de disponibilitatea hranei. Mai mult decât atât, densitatea 

populaţiilor este asociată pozitiv cu prezenţa hranei. Zone cu o abundenţă de hrană preferată cum 

sunt fructele de pădure, fructele, jirul, coloniile de Hymenoptere (stupi), şi erbivorele, au o 

importanţă deosebită pentru ursul brun. 

Supravieţuirea ursului  brun în sălbăticie nu este determinată doar de hrană. Hrana poate fi 

destul de abundentă în habitate deschise (pajişti păşuni et.) dar urşii preferă să se adăpostească în 

pădurile din apropiere în timpul zilei. În zonele unde urşii sunt vânaţi sau braconaţi şi au fost 

persecutaţi de om de-a lungul istoriei, protecţia oferită de pădure sau tufişuri este indispensabilă 

şi esenţială pentru supravieţuirea lor. Localizarea bârloagelor este adesea asociată cu zone izolate 
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şi neperturbate de oameni. Orice perturbare în perioada de hibernare poate să-i determine pe urşi 

să-şi abandoneze bârloagele.     

Pentru urs metodele alese de estimare a populaţiei au fost următoarele: 

a) Metoda identificării exemplarelor după urme – se măsoară urma proaspăta pe zăpada sau 

pe sol moale si se înregistrează pe fisele de observaţie conform modelului anexat. La 

nivelul arealului  se analizează distribuţia pe mărimi si se exclud la nivelul fondurilor 

vecine urmele cu aceiaşi mărime. (toleranta admisa la măsurătoare in urma 

experimentelor efectuate a fost de un centimetru). Suprafaţa medie a 5 fonduri de 

vanatoare este superioara suprafeţei teritoriilor urşilor din România.  Pentru femelele cu 

pui, chiar daca urmele au fost egale in cadrul limitelor de toleranta, daca numărul de pui 

ce le însoţea a fost diferit, au fost înregistrate ca exemplare diferite. Prin aceasta metoda 

numărul minim de ursi din România a fost estimat  folosindu-se sistemul geografic 

informaţional. Datele s-au colectat imediat după ieşirea urşilor din bârlog. 

b)  Metoda unitarilor reproductive – fiecare femela cu pui este considerata o unitate 

reproductiva iar numărul de femele identificat se multiplica cu 10 având in vedere vârsta 

maturităţii sexuale, structura populaţiei si raportul intre sexe dar si faptul ca un număr de 

femele sunt infertile sau si-au pierdut puii.  

c) Metoda estimării populaţiei după numărul de masculi de la locurile de hrănire – se 

identifica toţi masculii ce apar la  locurile de hrănire indiferent de vârsta iar numărul 

rezultat se multiplica cu 2 având in vedere raportul dintre sexe la nastere de 1:1. 

Ursul brun fiind o specie  cu un mod de viaţă solitar, cu o formă conjugală „ convenţională 

de tip monogam” in populaţiile cu densitate mica (A.M. Comşia, 1961), are un anumit fel de 

viaţă specific. Masculul este asociat doar la perioada nupţială (mai –iunie) cu una sau mai multe 

femele, iar faptul că gestaţia femelei are loc numai în ani alternativi, ca şi perioada  îndelungată 

de 2 ani de creştere a progeniturii  determină o separare de 2 ani a soţilor, timp în care masculul 

se poate împerechea şi cu alte femele fără pui. Masculul şi femela trăiesc în teritorii  proprii, 

învecinate sau suprapuse parţial sau total ca sursă de hrană.  

Teritorialismul la ursul brun este legat în principal de asigurarea hranei, a liniştei puilor, a 

asigurării locurilor de odihnă şi a bârlogului pentru somnul de iarnă. 

     Ursul fiind un animal omnivor de mari dimensiuni, necesită o mare cantitate de hrană, fapt ce 

determină  utilizarea unui anumit spaţiu-corelat strâns cu  abundenţa hranei de pe care să-şi poată 

asigura procurarea acesteia.  

     Totodată teritorialismul, la fel ca şi la alte specii, poate constitui un mijloc de prevenire a unei 

suprapopulări, ce depăşeşte capacitatea trofică a teritoriului, având drept consecinţă migraţiile şi 

extinderile de areal (fenomen întâlnit la ursul brun la noi în ţară în anii 80, când datorită 

suprapopulării, acesta şi-a extins arealul în zona colinară).  

     Cantitatea de hrană ce este oferită de un anumit teritoriu este poate cel mai important dintre 

factorii ce determină mărimea unui teritoriu, deoarece în funcţie de necesarul său de hrană, de 

tipul de hrană existent, de calitatea acesteia, fiecare exemplar foloseşte o anumită suprafaţă de 

teren. Cu cât un ecosistem va oferi o cantitate de hrană mai mare şi variată, şi calitativ mai bună, 

cu atât teritoriul ocupat va fi mai mic, şi invers. De asemenea joacă un rol important  şi modul în 

care oferta de hrană este repartizată pe parcursul unui an. Din cauza modului său de hrănire 

omnivor, hrana ce o găseşte în pădure este variată şi calitativ numeroasă, concurenţa ne fiind aşa 

strictă, limitele teritoriului fiecărui exemplar se suprapun adesea, exemplarele tolerându-se 

reciproc. Desigur că şi aici există limite, ursoaica cu pui fiind mult mai puţin tolerantă faţă de 
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intruşi mai ales în ce priveşte  un anumit teritoriu strict apărat în apropierea bârlogului, sau când 

este cu puii în căutarea hranei.  

    Dacă se face referire la mărimea teritoriului utilizat de către  ursul brun, atunci acesta depinde 

de următorii factori (printre alţii): 

       -cantitatea şi calitatea hranei oferite de ecosistem, şi repartizarea acesteia de-a lungul anului; 

      -capacitatea ecosistemului de a oferi locuri de iernare (bârloguri), locuri de şedere, de odihnă;  

       -etologia speciei diferenţiata pe sexe, ce implica mecanisme de evitare a consangvinizarii;  

Femela, mai ales după ieşirea din bârlog, din cauza vârstei fragede a puilor este normal să 

utilizeze un teritoriu mult mai mic  decât un mascul, ce mai ales în perioada de împerechere 

parcurge un teritoriu mult mai mare ce înglobează teritoriul şi altor femele.  

      Locurile de şedere temporară pe timpul zilei, când de cele mai multe ori este inactiv 

(aceasta depinde de oferta de hrană-bogată sau săracă, răspândită pe suprafeţe mari sau mici, de 

influenţa factorului antropic-liniştea din teren; în terenurile liniştite ursul este activ şi în timpul 

zilei), sunt şi ele o componentă importantă a teritorialismului. 

 

1.2. Distribuția ursului brun (Ursus arctos) la nivel mondial și în Europa 
Specia cu cel mai mare areal este ursul brun. Inițial acesta popula toată emisfera nordică, 

din coastele arctice pana in Mexic, Spania, Japonia și probabil Munții Atlas din nord-vestul 

Africii. (Ionescu 2006).  

La nivelul a patru continente și 60 de ţări, opt specii de urşi sunt considerate ca specii 

vulnerabile, periclitate sau pe cale de dispariție. În ultimii ani, s-a observat o reducere a numărului de 

exemplare, dar şi o reducere a zonelor ocupate de urși. Multe populații de urşi sunt izolate sau sunt 

afectate de o fragmentare accelerată a habitatului datorită expansiunii spațiilor antropizate. (IUCN – 

BEARS Status survey and Conservation Action Plan). 

Conform IUCN (Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii și a Resurselor 

Naturale), ursul brun se regăsește pe lista roșie a speciilor amenințate, care are nevoie de 

protecție (Servheen et al. 1999). 

Harta nr.1  Distribuția speciei urs brun la nivel mondial 
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În prezent specia ocupă teritorii de aproximativ 5.000.000 km2 în partea Nord-Estică a 

Americii de Nord, aproximativ 800.000 km2 în Europa, exceptând Rusia și o suprafață întinsă 

din Nordul Asiei (Servheen et al. 1990; Swenson et al. 1994; Swenson et al. 1998a) Zedrosser et 

al. 2001; Clark et al. 2002).  

 La nivel mondial sunt estimate 200.000 de exemplare de urs brun, cele mai mari populații 

regăsindu-se în Rusia (100.000 indivizi), America de Nord (33.000 de indivizi), Canada (25.000 

de indivizi) și Europa, exceptând Rusia (50.000 de indivizi). Zona de Sud a Americii de Nord 

(Parcul National Yellowstone și Munții din zona Montana) cuprinde populații mici, izolate, cu 

un minim de 15 indivizi în cea de-a doua regiune și un maxim de 500 de indivizi în prima 

regiune (McLellan et al. 2008) 

În trecut, în Europa populația de urs brun a fost larg răspândită și bine reprezentată. 

Specia a suferit din cauza unei permanente persecuții, datorată contactului direct pe care l-a avut 

cu oamenii. Șeptelul  fost principalul motiv al apariției conflictelor om-urs, drept consecință 

oamenii au inițiat adevărate campanii pentru a elimina cel mai mare prădător din Europa 

(Taberlet et al. 1994; Straka et al. 2009; Swenson et al. 2000). Procesul de eliminare al speciei a 

fost aproape finalizat, drept consecință, astăzi în unele zone ale continentului supraviețuiesc doar 

populații mici. Acestea se regăsesc în Vestul continentului: 2 populații sunt localizate în zona 

Munților Pirinei (Franța și Spania), fiecare înregistrând mai puțin de 10 exemplare, iar alte două 

populații se regăsesc în Munții Cantabrici de Est din Spania și au de indivizi, Munții Cantabrici 

de Vest cu 50-60 de exemplare. Încă o populație izolată există și în Munții Apenini (Italia), 

aceasta având aproximativ 50 de urși, iar alta există în Sudul Munților Alpi și are în componență 

4 indivizi (Swenson et al. 2000; McLellan et al. 2008).  

Populații mari de urs brun se regăsesc în zilele noastre în Nord-Estul Europei, de la 

Munții Urali și până la coasta Vestică a Finlandei (37.500 de exemplare), Munții Carpați, 

cuprinzând Slovacia, Polonia, Ucraina și România (8.100 de exemplare),  Munții Alpi-Dinarici-

Pindos, în Sudul Bulgariei și Nord-Estul Greciei (2.800 de exemplare), Scandinavia (1.000 de 

exemplare), Munții Rila-Rodopi (520 de exemplare), zona Sud-Vestică a Bulgariei și Nord-

Estică a Greciei și Munții Stara Planina din zona Central-Vestică a Bulgariei. 

La nivel mondial specia ocupă habitate diverse, care variază de la păduri dese, subalpine 

și zone de munte până la zone de tundră (Serveheen et al. 1990). 

În Europa, ursul brun se găsește pe teritoriul a 22 de țări. Pe baza datelor de distribuție existente 

și o serie de factori geografici, date ecologice, sociale și politice, urși europeni au fost grupați în 

10 populații : Scandinavia, Karelia, Baltică, Carpați, Dinarici - Pind, Est Balkanica, Alpi, 

Apenini, Cantabrică și Pirinei . Figura 1.  

 Numărul total estimat de urși bruni din Europa este de aproximativ 18.000 de indivizi . 

Pe baza raportatelor naționale și actualizarea datelor de recensământ a populației, cea mai mare 

populaţie este populația Carpatică ( > 7.000 urși), urmate de populația Scandinavică și populația 

din  Dinarici - Pindului ( > 3400 respectiv  3040 indivizi). Celelalte populații sunt mult mai mici 

, variind de la câteva sute ( de exemplu, Marea Baltică ~ 700 , Cantabria ~ 200) la mai puțin de o 

sută de indivizi (de exemplu, Alpi ~ 50 urși ). Comparativ cu sondajul din 2005 ( Sistemul de 

Informații Ursul Online pentru Europa , BOIS), populațiile din Scandinavia, Dinarici - Pind, 

Cantabrică , și populația din  Pirinei) înregistrat toate o creștere clară. Celelalte populații au 
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rămas stabile . Scăderea populației din Balcani de Est este probabil din cauza tehnicilor de 

anchetă noi și îmbunătățite. (Sursa: http://ec.europa.eu - conservation_status 2012) 

Harta nr. 2 Distribuția ursului brun (Ursus arctos) în Europa 

 

Sursa: http://ec.europa.eu  - conservation_status 2012  

 

1.3. Distribuția și dinamica speciei urs brun în România 
Ursul ( Ursus arctos arctos ) reprezintă una dintre cele mai importante specii din 

România, atât în ceea ce priveşte ecosistemelor naturale (biodiversitatea) cât și social (economia 

cinegetică, conflicte și prejudicii provocate omului). Dacă în trecut era considerat, de către clasa 

conducătoare, cea mai importantă specie din punct de vedere vânătoresc, după anul 1990 s-a 

reconsiderat viziunea asupra acestuia concentrându-se eforturile şi asupra conservării şi 

menținerii unei populații sănătoase. În acest sens se încercă să se facă o redimensionare a 

populațiilor ţinându-se seama de populaţia optimă, şi o eliminare a indivizilor cu comportament 

deviat.(Ionescu 2001). Iar începând din anul 2016, a scăzut și mai mult importanța economică a 

speciei, prin neacordarea unui nivel de intervenție prin vânătoare asupra speciei, fapt ce pune în 

pericol interesul acceptanței speciei în anumite zone. 

Ursul brun a fost semnalat pe teritoriul țării noastre încă din cele mai vechi timpuri, 

având până la sfârșitul secolului trecut o arie de răspândire mult mai mare decât cea din zilele 

noastre, arie care cuprindea pe lângă zona munților şi pe cea a dealurilor. Datorită presiuni 

umane crescânde asupra ecosistemelor naturale ce constituiau arealul de răspândire al ursului- 

prin  reducerea  suprafeţei împădurite, prin încercarea de al ucide prin orice mijloace fiind 

considerat unul dintre cei mai mari dușmani naturali ai cultivatorilor de pământ şi ai crescătorilor 

de animale din zonele păduroase - , treptat, această arie s-a redus, ajungând în prezent să fie 

reprezentată in proporție de 93% de zona montană si numai de 7% de zona dealurilor (Almăşan, 

Drugescu, 1990) 

http://ec.europa.eu/
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Se ştiu foarte puţine despre  istoria evolutiei numerice a populatiei ursului în România. În 

timpul celui de-al doilea război mondial, această specie a fost vânată în exces şi după război au 

mai rămas mai puţin de 1000 indivizi. La începuturile anilor ’50 populaţia de urşi din România a 

atins nivelul cel mai mic, efectivul fiind estimat la doar 860 exemplare.În anii ’60 managementul 

acestei specii s-a schimbat. Ceauşescu a fost un vânător de urs pasionat. În timpul regimului său 

urşii erau strict protejaţi. Până în ultimi ani ai deceniului ’70 vânătoarea încă se făcea cu vânători 

străini, dar în timpul anilor ’80, acestora nu li s-a mai permis să vâneze în România. Multe 

licenţe de vânătoare au fost anulate, deoarece liderii politici au vrut să limiteze numărul 

persoanelor care deţineau arme. Folosirea otrăvurilor şi a capcanelor a fost de asemenea 

interzisă. 

Idei referitoare la necesitatea de a proteja această specie a venit de la vânători, conştienţi de 

importanţa conservării faunei după primul război mondial. Din păcate, protejarea speciei nu a 

fost stipulată printr-o lege; în primul rând din motive politice, majoritatea crescătorilor de 

animale ne fiind interesaţi de protejarea speciei. 

Astfel că toate legile, inclusiv Legea nr. 231/1947 – pentru organizarea economiei 

vânătorii, au clasificat ursul ca specie periculoasă, vânarea lui ne fiind restricţionată în nici o 

perioadă a anului. 

Datorită scăderii alarmante a populaţiei de urşi vânarea acestei specii a fost restricţionată 

prin decretul nr.76/7.02.1953 privind economia vânatului. 

Limitarea s-a făcut prin stabilirea unui sezon legal de vânătoare de la 1 martie până la 15 

ianuarie şi prin interzicerea vânării femelelor cu pui în tot timpul anului şi a urşilor la bârlog, şi 

pe de altă parte prin stabilirea unui nivel de cotă de recoltare cu obligativitatea obţinerii 

autorizaţiei de vânătoare individuale. Datorită decretului 76/1953 populaţia de urşi din ţara 

noastră a crescut constant până în 1969, când a atins un număr de aproximativ 4700 urşi. 

Începând cu 1969, datorită presiunii exercitată prin vânătoare, populaţia de urs a început să 

scadă, atingând în 1974 aproximativ 3700 de urşi. Începând cu acel an, în urma măsurilor de 

protecţie şi numărului limitat de urşi vânaţi, populaţia a început să crească semnificativ. 

Anul 1976 a marcat începutul unei noi perioade în managementul populaţiei de urs în 

România prin introducerea Legii 26/5.11.1976, în legătură cu economia vânatului şi vânătoarea. 

Legea a acţionat prin restricţionarea vânătorii la urs şi prin luarea unor măsuri speciale de 

management pentru creşterea densităţii populaţiei. Legea stipula reducerea sezonului de 

vânătoare a ursului la 6 luni împărţite în 2 perioade: 15 martie-15 mai şi 1 septembrie-31 

decembrie. Într-un paragraf special legea prevedea posibilitatea de a împuşca în tot cursul anului 

acele exemplare care au atacat animale domestice şi care au devenit periculoase pentru oameni, 

dar numai cu aprobări special ale autorităţii publice centrale specializate. 

În afară de protecţia rezultată prin restricţionarea perioadei legale de vânătoare şi 

reglementarea vânătorii, datorită prevederilor Legii 26/1976, departamentul silvic a creat ocoale 

speciale pentru managementul vânatului. Regimul de administrare al acestor unităţi a fost 

reglementat prin amenajamente speciale ale pădurilor şi fondurilor de vânătoare fapt ce a dus la 

creşterea populaţiei de urs în special datorită cantităţii mai mari de hrană administrată şi creşterii 

perioadelor de hrănire (Micu, I. 1998). 

Aceste măsuri de protecţie au avut ca rezultat o creştere substanţială a numărului de urşi. 

Începând din 1978 această populaţie a depăşit numărul considerat optim, din punct de vedere 

ecologic şi economic în lucrările de cercetare. Simultan, aria de răspândire a acestei specii a 

crescut la 65000 km2. 
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Densitatea raportată la 10 km2 a crescut constant: 0.6 urşi în anii ’50, 0.7 urşi în anii ’60, 

0.8 urşi în anii ’70 şi peste 1.0 în anii ’80. 

Ursul, care până în 1953 a fost vânat fără nici o restricţie, cu arme, toate tipurile de capcane 

şi chiar otrăvit cu stricnină folosită la omorârea altor carnivore, a fost mult mai puţin afectat 

negativ de activităţile umane în următorii ani.  În condiţiile de mediu oferite de pădurile naturale 

din Carpaţi, ursul a fost pentru o lungă perioadă de timp exclusiv sub influenţa vânătorilor. 

Începând cu anul 1954, populaţia de urs brun din România  a înregistrat anual o creştere 

semnificativă. Curba de creştere a populaţiei de urs relevă o valoare maximă absolută în 1989 şi 

un vârf în 1969. 

Astfel la nivelul anului 1940 efectivele au fost evaluate la numai 1000 de exemplare, 

efective care s-au menținut aproximativ la același nivel până în anii de după cel de-al doilea 

război mondial. Începând cu anul 1950 efectivele de urs brun încep să înregistreze o creştere 

relativ continuă, culminând cu anul 1988 când se atinge cifra record de aproape 7800 de 

exemplare. 

Numărul urşilor a scăzut substanţial din 1989 şi până în 1996 datorită braconajului, 

utilizării ilegale de otrăvuri şi cotei legale de recoltă foarte mare. Existenţa conflictelor a fost 

cauza unei atitudini ostile a populaţiei locale împotriva urşilor care a avut ca urmare folosirea 

ilegală de către aceştia a otrăvurilor, capcanelor şi braconajului. Cazurile de otrăvire s-au redus 

substanţial de atunci, dar se mai practică ocazional, deşi oficial această metodă este interzisă prin 

Legea 13/1993, iar otrăvurile nu mai sunt disponibile în comerţ. 

 

Graficul nr.1 Evoluția populației de urs brun în România 

Populatia de ursi din Romania in ultimii 50 de ani
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 Conform literaturii de specialitate, din perioada 1960-1970, din România, habitatul 

ursului ocupă cca. 28.000 km2  (Micu, 1998). Planul de management al populaţiei de urs brun 

din România realizat în anul 2005,  neaprobat prin vreun act legislativ, indică suprafața 

habitatului ursului în România ca ocupând peste 65.000 km2. Literatura de specialitate din 

Europa evaluează aria de distribuție a ursului în România ca ocupând cca. 38.500 km2 

(Zedrosser et al., 2001). 

După anul 1990 efectivele au început să scadă datorită încercărilor de a se aduce 

populațiile în limitele dimensionale normale, reprezentate de "populaţia optimă", prin 
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intensificarea vânătorii, eliminarea urşilor problemă, dar şi datorită creșterii cazurilor de braconaj 

(capturare prin diverse mijloace, otrăvire). 

Populația de urs din România este concentrată de-a lungul lanțului Carpatic, fără a fi 

prezente întreruperi majore ale habitatului speciei. Un caz particular îl reprezintă populaţia 

localizată în Munții Apuseni, estimată la 250-300 de exemplare, care se prezintă ca un nucleu 

individual, de dimensiuni reduse. 

În populația de urs brun din România au existat oscilații ale numărului de indivizi, 

resimțindu-se astfel influența directă a concepțiilor umane și a diferitelor legi care au guvernat 

vânătoarea la această specie. De remarcat este însă faptul că numărul de indivizi prezenți în 

populație nu a scăzut niciodată sub 800, număr minim atins în anul 1950. Această scădere a 

efectivelor a condus către adoptarea unor măsuri de protecție a speciei, fapt care a determinat 

creșterea populației până în jurul valorii de 8000 de indivizi în anul 1988 (Isuf & Ionescu 1997; 

Ionescu, O. 1999; Straka et al. 2012).  

 Urşii au fost hrăniţi artificial în locurile de vânătoare preferate ale lui Ceauşescu. În plus, 

într-o zonă din Argeş (Ţarcul Râuşor) s-a desfăşurat un program intensiv de reproducere în 

captivitate şi eliberare a urşilor. În decursul a şapte ani 216 pui de urşi cu vârsta de doi ani au 

fost eliberaţi de aici în fondurile de vânătoare din Argeş. Datorită acestor măsuri populaţia de urs 

din România a crescut extrem de rapid, atingând un vârf de aproape 8000 de indivizi în 1988, şi 

în multe zone cu o concentrare masivă de urşi parţial obişnuiţi cu oamenii (urşi care şi-au pierdut 

treptat teama lor ancestrală de oameni). 

Cert este că în anul 2009, ursul a fost semnalat în tot lanțul Carpatic atât în pădurile din 

zona montană cât şi în cele din zona de dealuri şi colinară, ceea ce reprezintă cca. 60.000 

km2 de pădure. Arealul ocupat de urs este ocupat de păduri de foioase, amestecuri de foioase cu 

rășinoase şi păduri pure de rășinoase. În condițiile din România, s-au constatat în lungul timpului 

concentrări în perioada septembrie - octombrie, a exemplarelor de urs în zonele ocupate de 

păduri de foioase (Quercus sp. şi Fagus sylvatica). 

 Spațiul rural din zona Carpaților României, precum și areale semnificative din zona 

geografică a Subcarpaților, se suprapune cu arealul de distribuție al ursului brun. Cu mici 

excepții, habitatul natural al ursului a fost modificat mai mult sau mai puțin evident, în 

funcţie de amplitudinea exploatării resurselor şi de activitățile antropice specifice spațiului 

rural.  

 Dinamica efectivelor de după cel de-al doilea război mondial, ne arată o creştere aproape 

constantă şi continuă, lucru care s-a datorat în principal super protecției instituite de către 

regimul comunist, cu toate măsurile care au rezultat de aici pe plan managerial. Dintre aceste 

măsuri amintim administrarea de hrană complementară şi regimul strict al autorizațiilor de 

vânătoare, cu recolte anuale mici, cea ce a dus la suprapopulație.  

Toate aceste eforturi de a menține populații sănătoase sunt însă zadarnice dacă acțiunile 

care se întreprind nu au o bază solid fundamentată științific, bază care se poate forma numai în 

urma unor studii de amploare asupra ecologiei speciei. (Ionescu 2001) 

Mărimea populației de urs brun din România este estimată la nivelul anului 2016 ca fiind 

cuprinsă în intervalul 6050-6640 de exemplare, conform ultimului studio aprobat și finanțat de 

către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului "Studiu privind estimarea populațiilor 

de carnivore mari şi pisică sălbatică din România (Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx şi Felis 
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silvestris) în vederea menținerii într-o stare favorabilă de conservare şi pentru stabilirea 

numărului de exemplare din speciile strict protejate care se pot recolta în cadrul sezonului de 

vânătoare 2016-2017".  

Harta nr.3  Distribuția ursului brun în România (IUCN 2013) 

 

  La nivel regional, populația de urs din România este parte a populației din Carpați din 

cele 10 populații de urs de la nivelul Europei. Populația de urs brun din Carpați este cea mai 

mare populație a acestei specii din Europa (exceptând Rusia), fiind estimată la aproximativ 

7000 de indivizi din totalul de cca. 18000 de urși, iar dinamica mărimii acestei populații este 

stabilă (Boitani și colab. 2015).  

Aria de distribuție a populației de urs brun din Carpați, la nivelul țărilor al căror teritoriu se 

suprapune peste aria de distribuție a acestei populații (România, Polonia, Serbia, Slovacia, dar 

exceptând Ucraina datorită lipsei informațiilor) este stabilă. 

Populaţia de urs  este distribuită de-a lungul întregii suprafeţe împădurite din Carpaţii 

României,  fiind localizată în zona de munte şi de deal. O populaţie mai mică, de aproximativ 

250-300 de urşi se găseşte în Munţii Apuseni. Deşi datele colectate de pe fondurile de vânătoare 

sugerează o izolare a populaţiei din Munţii Apuseni de cea din restul Carpaţilor, nu există nici o 

îndoială că ele sunt conectate. Studiile recente întreprinse în zonă au arătat că există coridoare de 

legătură între partea de sud a Munţilor Apuseni şi restul Carpaţilor (Predoiu,G. Popa M. 2004). 

Populația de urs brun în România, la nivelul anului 2020, ocupă o zonă de peste 

71.850 km2, care reprezintă aproximativ 30% din suprafața țării, la altitudini mai mari de 600 

m, de-a lungul întregii suprafețe împădurite din Carpații României. După estimările oficiale, cea 

mai mare densitate se înregistrează în zona centrală și nord-estică a Carpaților, în județele 

Covasna, Brașov, Harghita, Bistrița, Buzău, Mureș și Neamț. La nivel local, cea mai mare 

densitate de urși a fost înregistrată în zona Brașov-Valea Prahovei, în masivele Bucegi, 

Postăvaru, Piatra Mare și Munții Baiului, unde densitatea de urși este cuprinsă între 50-60 

exemplare/10.000 ha de habitat. Aici sunt incluși și urșii habituați, care intră pe domeniul public 

(Jurj., 2016). 
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O densitate deosebit de mare de urşi se poate observa toamna în zonele unde urşii se strâng 

în număr mare pentru a se hrăni în livezi. Sunt două astfel de cazuri excepţionale: Dealul Negru 

– Bistriţa, unde în fiecare an se pot aduna aproximativ 70-75 de urşi pentru a se hrăni într-o 

livadă de 650 ha, şi Domneşti – Argeş, unde au fost număraţi până la 80 de urşi intrând într-o 

livadă de aproximativ 300 ha.  

Harta  nr.4 Distribuția ursului brun în România  având la baza date de prezență (2020) 

 

    Sursa: Raportare Art. 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE – pentru perioada 2013-2019 

Densități foarte mari de urși s-au identificat la nivel local, în aria naturală protejată -  Sit 

NATURA 2000 – ROSCI 0207 Postăvarul, din zona Brașov-Predeal-Râșnov, unde densitatea 

determinată în cadrul proiectului CARPASIT (2021), este de 1,7-1,9 urși/1km2 (doar în interiorul 

ariei naturale protejate a fost studiul realizat), determinată cu metoda identificării indivizilor 

după imagini obținute cu camere de filmare cu senzori de mișcare. Pe parcursul anului 2020 au 

fost identificații 24 de indivizi, iar în anul 2021 au fost  identificați 22 de indivizi diferiți pe o 

suprafață de 1.288 ha (12,88 km2), cu ajutorul a 6 camere cu senzori de mișcare. 

Colaj nr. 1 Ursul în ROSCI ROSCI 0207 Postăvarul (poză și hartă distribuție în sit) 
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Harta nr. 5 Distribuția ursului în România, raportată la nivel de fonduri cinegetice (2016) 

 
Sursa: INCDS – Secția Cinegetică 

 

Total fonduri cinegetice cu prezență permanentă urs: 542 (2016 - INCDS) 

Total fonduri cinegetice cu prezență permanentă și temporară urs: 633 (2021- MMAP) 

Total județe în care este prezentă specia urs: 25 
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Capitolul 2. CADRU LEGAL 

2.1. Prevederi legislative, convenții și inițiative internaționale 

 Convenția privind Diversitatea Biologică (CBD), 

Convenție adoptată la Conferința Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare (Summit-ul 

Pământului, de la Rio de Janeiro) în 1992. CBD  este unul dintre cele mai larg ratificate acorduri 

multilaterale de mediu (MEA), și oferă un cadru general pentru conservarea și utilizarea durabilă 

a biodiversității cu o abordare flexibilă de punere în aplicare. În anul 2010, statele parte la CBD 

au adoptat la cea de-a 10-a Conferință a Părților la CBD (COP10), la Nagoya, Planul Strategic 

2011-2020 (”2011-2020 Strategic Plan”) şi Țintele de la Aichi privind Biodiversitatea (”Aichi 

Biodiversity Targets”). Obiectivele și țintele includ atât aspirații de realizare la nivel global, cât 

și un cadru flexibil pentru stabilirea obiectivelor naționale sau regionale, Părțile fiind invitate să 

își stabilească propriile ținte în baza acestui cadru flexibil, ținând cont de nevoile și prioritățile 

naționale, de contribuțiile la realizarea obiectivelor globale, pe care să  le includă în strategia și 

planul de acțiune național privind biodiversitatea. În toamna anului 2021, în cadrul COP15 CBD, 

se va adopta un nou cadru privind biodiversitatea la nivel global post-2020, care se dorește a fi 

un plan ambițios prin care să se asigure stoparea pierderii biodiversității până în anul 2030, și 

recuperarea și refacerea acesteia până în 2050 (CBD, 2021). 

 Convenției privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa, 

adoptată la Berna la 19 septembrie 1979 

La nivel Pan-European, specia Ursus arctos este inclusă în Anexa II (Specii de faună strict 

protejate) a Convenției privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa, 

adoptată la Berna la 19 septembrie 1979, la care România a aderat prin Legea nr. 13/1993. 

Convenția de la Berna reprezintă un MEA de bază în domeniul conservării naturii, având ca 

obiect patrimoniul natural al Europei și al unor state din Africa. Scopul principal al convenției 

este de a conserva speciile de floră și faună sălbatică, precum și habitatele acestora, în special 

cele pentru conservarea cărora este necesară cooperarea între state. Rețeaua Emerald,  

implementată ca urmare a adoptării Recomandării Comitetului Permanent al Convenției de la 

Berna nr. 16 (1989), este constituită din arii de interes special de conservare desemnate în scopul 

atingerii obiectivului general: supraviețuirea pe termen lung a speciilor și habitatelor, ce necesită 

măsuri de protecție specifice (specii și habitate listate în Rezoluțiile nr. 4  (1996) și respectiv nr. 

6 (1998) ale Comitetului Permanent al Convenției de la Berna, cu revizuirile ulterioare).  

 Convenția cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților 

La nivel regional, Convenția cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților 

(Convenția Carpatică) a fost adoptată la Kiev, la data de 22 mai 2003 de către miniștrii mediului 

din Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România, Serbia, Republica Slovacă şi Ucraina, și 

ratificată prin Legea nr. 389/2006, având ca scop protecția patrimoniului natural, utilizarea 

corespunzătoare a resurselor naturale, dezvoltarea durabilă a regiunii Carpatice, realizarea unui 

sistem de monitoring, prevenirea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor naturale și antropice. Art. 9 

și art. 12 din Protocolul privind conservarea și utilizarea durabilă a diversității biologice și a 

diversității peisajelor la Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, 

adoptată la Kiev la 22 mai 2003, adoptat și semnat la București la 19 iunie 2008, ratificat de 

România prin Legea nr. 137/2010, au ca obiectiv asigurarea continuității și conectivității 

habitatelor naturale și seminaturale, a rețelei ecologice din Carpați, și respectiv conservarea pe 

termen lung și refacerea speciilor amenințate, inclusiv a celor endemice și a carnivorelor mari 

din Carpați. 
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 Strategii la nivelul Uniunii Europene 

La nivelul UE, prevederile MEA internaționale și Pan-europene au fost incluse în politicile și 

legislația din domeniul protecției naturii, ceea ce a condus la o implementare efectivă prin 

trecerea de la recomandări adresate părților la MEA la prevederi legale și obligatoriu de transpus 

în legislația națională și de implementat, și aplicare de sancțiuni în cazul nerespectării acestor 

obligații.  

În ceea ce privește politicile UE, au fost adoptate o serie de strategii şi planuri de acţiune, menite 

să contribuie la stoparea pierderii biodiversității până în 2010 şi după, conform obligațiilor ce 

revin UE ca parte la CBD (din 1993). În mai 2011, Comisia Europeană a adoptat Strategia UE în 

domeniul biodiversității pentru 2020, care stabilea cadrul de acțiune al UE în vederea îndeplinirii 

obiectivului prioritar pentru 2020 în domeniul biodiversității. Deși au fost înregistrate progrese, 

obiectivele nu au fost în totalitate atinse. Astfel, în 2020 a fost adoptată Strategia UE în domeniul 

biodiversității pentru 2030, care conține angajamente și acțiuni concrete menite să conducă la 

redresarea biodiversității din Europa până în 2030. 

 

 Directiva Habitate 

Directiva Habitate (Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea 

habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică) împreună cu Directiva Păsări 

(Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 

privind conservarea păsărilor sălbatice) stabilesc cadrul necesar pentru menținerea statutului de 

conservare favorabil sau refacerea populațiilor speciilor sălbatice şi habitatelor naturale în arealul 

lor de distribuție pe teritoriul UE, asigurând totodată un cadru legislativ comun în care statele 

membre UE să întreprindă acțiuni coordonate pentru protejarea celor mai vulnerabile specii 

sălbatice și tipuri de habitate. Cele două elemente cheie ale directivelor sunt Rețeaua Natura 

2000 și sistemul de protecție strictă a speciilor. Aceste directive asigură implementarea unor 

prevederi ale MEA descrise anterior, inclusiv prevederile Convenției de la Berna, existând o 

preocupară constantă în vederea armonizării măsurilor stabilite la nivel Pan-european prin 

prevederile Convenției de la Berna cu cele stabilite prin legislația UE. Ambele directive conțin 

măsuri privind conservarea conectivității ariilor protejate sau al  unor zone mai largi. La nivelul 

Uniunii Europene (EU), specia urs este inclusă în Anexa II (include specii de faună și floră 

sălbatică a căror conservare necesită declararea de Arii Speciale de Conservare (SAC)) și 

respectiv în Anexa IV (include specii care necesită protecție strictă) a Directivei Habitate.  

Printre obligațiile ce decurg din Directiva Habitate se numără: menținerea stării de conservare 

favorabilă a populației de urs brun, monitorizarea și raportarea periodică către Comisia 

Europeană a stării de conservare a speciei. 

Conform prevederilor Directivei Habitate, statutul de conservare este considerat „favorabil” 

dacă:  

a) datele de dinamică a populației indică faptul că specia se menține pe termen lung ca 

element viabil al habitatelor sale naturale;  

b) aria de extindere naturală a speciei nu se reduce și nici nu există riscul să se reducă în 

viitorul apropiat;  

c) specia dispune și este foarte probabil că va continua să dispună de un habitat suficient 

de extins pentru a-și menține populația pe termen lung. 

De asemenea, datorită statutului de specie strict protejată pe care îl are conform Directivei 

Habitate, specia este inclusă în Anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97 privind protecția 

speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea, cu modificările ulterioare. 
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Ca urmare, vânzarea, oferta de vânzare și schimbul în orice scop al exemplarelor de urs, 

capturate din mediul sălbatic, pe piața internă UE sau la export, sunt interzise. 

 

 

 Raportul către DG Mediu – CE 

Alături de legislația internațională și a UE, au fost elaborate o serie de documente ce vizează 

conservarea populației de urs brun din Europa, asigurând liniile directoare în context regional. 

Astfel, în ianuarie 2015 a fost publicat raportul către DG Mediu – CE, prin care sunt identificate 

acțiunile cheie pentru populațiile de carnivore mari din Europa (Boitani și colab., 2015), în 

scopul îmbunătățirii stării de conservare a acestor populații. Acest document sprijină  autoritățile 

responsabile și factorii interesați din țările din regiune în elaborarea planurilor de management și 

planificarea strategică a acțiunilor relevante.  

 

2.2. Cadrul legislativ privind managementul și conservare a speciei Ursus 

arctos arctos în România 
 Strategia Națională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2013 – 

2020 

În ceea ce privește politicile din domeniul mediului la nivel național, Strategia Națională şi 

Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2013 – 2020 (SNPACB 2013-2020), 

aprobată prin HG nr. 1081/2013, concentrează obiectivele generale de conservare și utilizare 

durabilă a diversității biologice prevăzute de CBD și de alte instrumente internaționale de mediu. 

SNPACB 2013-2020 a fost elaborat înainte de adoptarea la COP10 CBD (2010) a Planului 

Strategic 2011-2020 (”2011-2020 Strategic Plan”) şi Țintelor de la Aichi privind Biodiversitatea. 

Lipsa susținerii la nivel național din partea factorilor decizionali a implementării obligațiilor 

României asumate la nivel internațional și al UE în domeniul biodiversității a produs și continuă 

să conducă la întârzieri în adoptarea unei SNPACB care ține pasul cu evoluția documentelor 

strategice CBD și ale UE în domeniul biodiversității. 

 Documentele strategice sectoriale cu efecte asupra conservării populației de urs 

brun 

Politicile sectoriale ce consolidează direcții de acțiune la nivel național pe domenii cu impact 

asupra biodiversității și în special asupra conectivității, nu asigură efecte sinergice pentru 

dezvoltarea și implementarea unei rețele ecologice coerente, deși acestea au fost adoptate și/ sau 

asumate cu scopul declarat de a contribui la conservarea biodiversității și la o utilizare durabilă a 

resurselor. Documentele strategice existente (Strategia de dezvoltare teritorială a României 

(SDTR), planuri şi strategii de amenajare și urbanism, Master-Planul General de Transport al 

României pentru perioada 2014-2030, Planul Național de Management al apelor României etc.) 

necesită dezvoltarea cadrului legal pentru implementarea măsurilor necesare în vederea atingerii 

obiectivelor ce vizează asigurarea conservării speciilor sălbatice și habitatelor naturale. 

 Legea Nr. 69 din 15 iulie 1994 pentru aderarea României la Convenția privind 

comerțul internațional cu specii sălbatice de fauna si flora pe cale de dispariție, 

adoptata la Washington la 3 martie 1973;  

 Legea nr. 58 din 13 iulie 1994 pentru ratificarea Convenției privind diversitatea 

biologică, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;  
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 OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice  

Prevederile Directivei Habitate sunt transpuse în legislația națională, în principal, prin OUG nr. 

57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 

faunei sălbatice,  aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările 

ulterioare, specia fiind inclusă în Anexele 3 și 4A ale ordonanței de urgență.  

 

 Legea nr. 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic 

În vederea asigurării regimului de protecție al speciilor de faună sălbatică de interes cinegetic, 

ținând cont de prevederile legislației UE și ale convențiilor internaționale din domeniul protecției 

naturii, Legea nr. 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic, cu modificările și 

completările ulterioare, impune restricții privind desfășurarea activității de vânătoare, specia 

Ursus arctos fiind inclusă în Anexa 2 a acestei legi, ca specie de interes cinegetic la care vânarea 

este interzisă.  

 LEGE  Nr. 13/2020 din 9 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii 

vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 

LEGE  Nr. 13/2020 din 9 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a 

protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, a reglementat despagubirile daunelor produse de 

specia urs brun în România.  

Principalele prevederi incluse în lege sunt: 

- În cazul atacurilor exemplarelor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 și 2, soldate cu 

rănirea/decesul unei persoane fizice, se vor acorda victimei despăgubiri de către 

autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare și/sau de către autoritatea 

publică centrală care răspunde de mediu, care vor acoperi cheltuielile de spitalizare, 

cheltuielile de înmormântare, veniturile nete nerealizate în perioada în care victima a 

fost în incapacitate temporară de muncă, de la momentul producerii incidentului, 

precum şi daune morale.   

- Despăgubirile pentru pagubele produse în urma accidentelor de circulaţie în care sunt 

implicate exemplare din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 

1 şi 2 se suportă de către administratorul drumului, dacă nu sunt montate indicatoare 

«atenţie animale» sau de către conducătorul autovehiculului în cazul existenţei 

acestui indicator. 

 

 Ordinul ministrului mediului și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării 

rurale nr. 203/14/2009 (ce transpun prevederile art. 16 din Directiva Habitate) 

În vederea reducerii conflictelor om-urs și controlului populației de urs brun, în România 

autoritățile competente aprobă derogări de la măsurile de protecție strictă conform prevederilor 

art. 38 alin. (1) și (2) din OUG 57/2007 și Procedurii de stabilire a derogărilor de la măsurile de 

protecție a speciilor de floră și faună sălbatice aprobată prin Ordinul ministrului mediului și al 

ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 203/14/2009 (ce transpun prevederile 

art. 16 din Directiva Habitate).   

 Hotărârea de Guvern nr. 1679/2008 

 Hotărârea de Guvern nr. 1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor 

prevăzute de Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 40712006, precum și obligațiile 
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ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice și proprietarilor de culturi agricole, silvice și de 

animale domestice pentru prevenirea pagubelor. 

 Rețeaua națională de arii naturale protejate 

Rețeaua națională de arii naturale protejate1 din România a fost extinsă în salturi, în funcție de 

contextul internațional sau al unor direcții de acțiune stabilite la nivel național, fără a se urmări 

asigurarea conectivității funcționale între aceste zone protejate. În ceea ce privește Rețeaua 

Natura 2000 desemnată la nivelul țării noastre, concluziile seminariilor biogeografice desfășurate 

în 2008 și ulterior în 2012, au relevat faptul că există unele insuficiențe privind distribuția 

siturilor desemnate pentru anumite specii (inclusiv Ursus arctos) și habitate naturale la nivelul 

bioregiunilor din aria de distribuție și că nu există o conectivitate care să asigure coerența rețelei 

de arii naturale protejate. În vederea rezolvării acestor aspecte, în anul 2016  au fost desemnate 

noi situri și au fost extinse situri anterior desemnate. În România, sunt în prezent desemnate 606 

arii naturale protejate de interes comunitar (435 SCI-uri și 171 SPA-uri) ocupând 22.8% din 

suprafața României. Pentru conservarea pe termen lung a populației de urs brun au fost 

desemnate până în prezent 101 de SCI-uri, acoperind o suprafață de aproximativ 21.811,44 km², 

dintre acestea aproximativ 60% având plan de management aprobat la nivelul anului 2019. 

 ”Planul de management și de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din 

România", elaborat în anul 2005 

”Planul de management și de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România", 

elaborat în anul 2005, nu a fost aprobat printr-un act normativ. Documentul a fost elaborat în 

baza prevederilor Convenției de la Berna și a recomandărilor din "Planul de acțiune pentru 

conservarea ursului brun în Europa" (Swenson și colb., 2000), și stabilea obiective de 

management într-un cadru definit de legislația internațională și internă, măsuri necesare pentru 

conservarea populației de urs brun și a habitatelor naturale specifice. Acesta a reprezentat un 

document important în procesul de luare a deciziilor privind măsurile de conservare adoptate 

anual de către autoritățile și organizațiile responsabile de managementul acestei specii. 

Revizuirea planului de acțiune   a fost realizat în cadrul activității C1 din proiect (LIFE 13 NAT/ 

RO / 001154  - LIFE FOR BEAR, derulat în parteneriat de către INCDS Marin Drăcea,  

Ministerul Mediului, Parcul Natural Bucegi, RPLP Kronstadt, Fundația Carpați şi Ocolul Silvic 

Râşnov). 

 Ordinul ministrului mediului nr. 625/2018 – aprobarea Planului de acțiune pentru 

conservarea populației de urs brun din România 

Ordinul nr. 625/2018 privind aprobarea Planului național de acțiune pentru conservarea 

populației de urs brun din România, emis în conformitate cu prevederile O.U.G. 57/2007 privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, 

art. 31, aliniatul (4), în scopul protecției și conservării speciei urs brun. 

În etapa de elaborare a Planului de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din 

România, au fost analizate acțiunile generale pentru speciile de carnivore mari din Europa și 

acțiunile necesare la nivelul populației de urs brun din regiunea Carpaților stabilite prin 

documentul elaborat de Boitani și colab. (2015). Obiectivul general la nivel național este 

menținerea pe termen lung a populației de urs brun și a habitatului său într-o stare de conservare 
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favorabilă, în coexistență cu oamenii. Planul național de acțiune pentru conservarea populației de 

urs brun din România are în vedere situația specifică țării noastre, asigurând o prioritizare a 

acțiunilor și coordonarea factorilor implicați în conservarea și gestionarea populației de urs.  

 Ordinul nr. 625/2018 privind aprobarea Planului național de acțiune pentru 

conservarea populației de urs brun din România, emis în conformitate cu prevederile O.U.G. 

57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și 

faunei sălbatice, art. 31, aliniatul (4), în scopul protecției și conservării speciei urs brun. 

 Legea nr. 212/2017 pentru completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea și 

funcționarea Jandarmeriei Române 

Jandarmeria Română poate să intervină în situații excepționale asupra ursului, conform Legii nr. 

212/2017 pentru completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea 

Jandarmeriei Române. Articolul 291 , alin. 1, care stipulează completarea atribuțiilor de serviciu 

astfel: a) îndepărtarea sau imobilizarea animalelor care amenință viața sau integritatea corporală 

a persoanelor ori integritatea bunurilor acestora; b) imobilizarea animalelor a căror viață sau 

integritate corporală este pusă în pericol în urma unei intervenții umane. 

 Ordonanța de urgență nr. 81/2021. 

 Ordonanța de urgență nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru 

prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor 

acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative.  

Ordonanța reglementează modul de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea 

atacurilor exemplarelor de urs brun (Ursus arctos) asupra persoanelor și bunurilor acestora în 

intravilanul localităților și stabilește sistemul de monitorizare a intervențiilor imediate realizate 

asupra exemplarelor de urs, prin alungare, tranchilizare și relocare ori extragere prin eutanasiere 

sau împușcare. 
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Capitolul 3. Aspecte privind particularitățile ursului brun în 

România care stau la baza planului de management pentru 

conservarea ursului brun în România 

3.1. Aspecte ecologice 

3.1.1. Caracterizarea și capacitatea de suport a habitatelor speciei urs brun în România 

 

Pentru inventarierea tipurilor de habitate din România s-a utilizat Sistemul Corine Land 

Cover (CLC 2012), care reprezintă setul de date european de referință pentru modelul de 

acoperire al terenului.  

Categoriile de folosință a terenurilor din fondurile cinegetice populate cu urs s-au analizat 

prin prelucrarea datelor din  amenajamentele silvice si fișele fondurilor cinegetice. 

 

Tab. Nr. 1 Distribuția suprafețelor pe categorii de folosință a terenurilor în aria de distribuție 

a speciei urs brun în România 

Categorie de folosință a terenului Corine Landcover 2012 S (ha) 

% din 

total 

Airports 90,76 0,00% 

Bare rocks 5.718,75 0,08% 

Beaches, dunes, sands 1.357,99 0,02% 

Broad-leaved forest (păduri de foioase) 2.071.564,03 28,83% 

Complex cultivation patterns 208.771,89 2,91% 

Coniferous forest 1.218.575,72 16,96% 

Construction sites 225,15 0,00% 

Discontinuous urban fabric 184.583,90 2,57% 

Dump sites 815,97 0,01% 

Fruit trees and berry plantations 105.878,88 1,47% 

Green urban areas 199,94 0,00% 

Industrial or commercial units 10.334,49 0,14% 

Inland marshes 1.853,28 0,03% 

Land principally occupied by agriculture, with natural vegetation 348.574,85 4,85% 

Mineral extraction sites 6.409,31 0,09% 

Mixed forest 924.207,08 12,86% 

Moors and heathland 72.146,10 1,00% 

Natural grasslands 468.795,40 6,53% 

Non-irrigated arable land 528.815,68 7,36% 

Pastures 747.739,16 10,41% 

Permanently irrigated land 164,79 0,00% 

Port areas 35,79 0,00% 

Road and rail networks and associated land 459,12 0,01% 

Sparsely vegetated areas 4.352,22 0,06% 

Sport and leisure facilities 1.377,50 0,02% 

Transitional woodland-shrub 221.758,22 3,09% 

Vineyards 15.264,53 0,21% 

Water bodies 15.070,40 0,21% 

Water courses 19.295,19 0,27% 

Total 7.184.436,10 100,00% 
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Grafic nr. 2.  Distribuția suprafețelor pe categorii de folosință a terenurilor în aria de 

distribuție a speciei urs brun în România 
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 Inventarierea tipurilor de habitate forestiere din aria de distribuție a populației de 

urs brun în România 

Pentru inventarierea tipurilor de habitate din zona de studiu s-a utilizat Harta digitala a 

habitatelor forestiere realizata de Institutul de Cercetări si Amenajări Silvice.  

Pentru identificarea tipurilor de habitate din zona de studiu s-a utilizat pachetul Arc GIS, 

cu ajutorul căruia s-au suprapus datele colectate din teren ale fondurilor de vânătoare, peste baza 

de date Corine Land Cover , astfel încât s-au delimitat tipurile de habitate din zona de studio. 

 

Tab. Nr. 2 Distribuția suprafețelor pe categorii de habitate forestiere în aria de distribuție a 

speciei urs brun în România 

Habitate forestiere S (ha) 

% din 

total 

Aninișuri de anin alb 608,15 0,01% 

Amestec de cer cu fag 5.375,68 0,13% 

Amestecuri de castan comestibil cu alte foioase 65,60 0,00% 

Amestecuri de cer (garnita) si gorun 25.777,41 0,63% 

Amestecuri de cer (gorun), carpinita si mojdrean 1.067,67 0,03% 

Amestecuri de cer cu tei argintiu si carpen (sleauri) 2.374,70 0,06% 

Amestecuri de cer, (garnita) cu stejar pedunculat 616,85 0,01% 

Amestecuri de cer, (garnita, pedunculat), fag, tei argintiu 134,10 0,00% 

Amestecuri de cer, garnita, fag 258,33 0,01% 

Amestecuri de cer, gorun si fag 20.916,15 0,51% 

Amestecuri de cer, gorun, carpen 600,44 0,01% 

Amestecuri de cer, gorun, stejar pedunculat 1.280,62 0,03% 

Amestecuri de fag si gorun acidofile 48.793,23 1,19% 

Amestecuri de fag si gorun cu tei argintiu, carpen (sleauri) 14.981,38 0,36% 

Amestecuri de fag, brad, carpen 2.385,97 0,06% 

Amestecuri de fag, castan comestibil 679,40 0,02% 

Amestecuri de fag, gorun (carpen) neutrofile 307.206,36 7,47% 

Amestecuri de fag, gorun cu tei pucios si carpen (sleauri) 48,89 0,00% 

Amestecuri de fag, gorun, brad 5.921,85 0,14% 

Amestecuri de fag, gorun, stejar pedunculat 2.602,50 0,06% 

Amestecuri de fag, gorun, tei pucios 94,71 0,00% 

Amestecuri de fag, mojdrean (carpinita) 2.216,36 0,05% 

Amestecuri de garnita cu stejar pedunculat 47,21 0,00% 

Amestecuri de gorun cu tei argintiu, carpen (sleauri) 12.549,57 0,31% 

Amestecuri de gorun cu tei argintiu, carpinita (sleauri) 378,19 0,01% 

Amestecuri de gorun cu tei pucios si carpen 12.482,19 0,30% 

Amestecuri de gorun si fag cu carpinita 593,48 0,01% 

Amestecuri de molid, brad, gorun (carpen, fag) 3.001,26 0,07% 

Amestecuri de pin silvestru cu foioase 2.388,15 0,06% 

Amestecuri de stejar pedunculat cu tei argintiu, carpen (sleauri) 98,38 0,00% 

Amestecuri de stejar pedunculat cu tei pucios, carpen (sleauri) 452,44 0,01% 

Aninișuri de anin negru 960,05 0,02% 

Bradete acidofile 714,16 0,02% 

Bradete cu Pleurozium ssp. 173,81 0,00% 

Bradete pe calcare 426,54 0,01% 

Bradete slab acidofile 5.389,29 0,13% 

Cembrete si cembreto-molidisuri cu Vaccinium myrtillus 1.111,52 0,03% 

Cerete cu Festuca heterophylla 331,06 0,01% 



Plan de management pentru conservarea populației de urs din România     Pagină 35 din 117 

 

Cerete cu Glechoma hirsuta 1.076,67 0,03% 

Cereto-garnitete cu Carex praecox 2.113,53 0,05% 

Cereto-garnitete cu carpinita si mojdrean 644,59 0,02% 

Fagete acidofile cu pin silvestru 2.342,11 0,06% 

Fagete colinare acidofile 38.171,73 0,93% 

Fagete colinare amestecate 10.509,90 0,26% 

Fagete colinare cu carpen 71.528,10 1,74% 

Fagete colinare neutrofile 198.468,34 4,82% 

Fagete cu alun turcesc 3.248,31 0,08% 

Fagete cu stejar si sleauri cu fag si stejar pedunculat 2.606,16 0,06% 

Fagete cu tei pucios 163,32 0,00% 

Fagete cu Vaccinium myztillus 4.874,98 0,12% 

Fagete de limita altitudinala superioara 12.255,84 0,30% 

Fagete montane acidofile 284.446,54 6,91% 

Fagete montane neutrofile balcanice 89.099,28 2,17% 

Fagete montane neutrofile dacice 382.035,13 9,29% 

Fagete pe calcare 69.021,42 1,68% 

Fageto-bradete acidofile 47.695,38 1,16% 

Fageto-bradete pe calcare 140,61 0,00% 

Fageto-bradete slab acidofile 323.648,32 7,87% 

Frasinete de lunca (in sud si cu frasin pufos) 262,61 0,01% 

Frasineto-stejareto-plopisuri 1,81 0,00% 

Garnitete cu Carex praecox 6,46 0,00% 

Garnitete cu Glechoma hirsuta 84,16 0,00% 

Gorunete acidofile 23.361,60 0,57% 

Gorunete cu  Carex pilosa 16.798,83 0,41% 

Gorunete cu carpen 39.805,19 0,97% 

Gorunete cu carpinita si mojdrean 5.251,34 0,13% 

Gorunete cu corn 1.394,60 0,03% 

Gorunete cu mojdrean (frasin) 1.053,03 0,03% 

Gorunete cu Poa angustifolia-Carex praecox 1.198,79 0,03% 

Gorunete cu tei argintiu (frasin) 4.260,75 0,10% 

Gorunete neutrofile 37.693,13 0,92% 

Goruneto-stejarete de pedunculat cu carpen 29.269,82 0,71% 

Goruneto-stejarete de pedunculat cu Poa angustifolia-Carex 

praecox 1.961,67 0,05% 

Laricete de altitudine joasa 118,06 0,00% 

Laricete si lariceto-molidisuri pe calcare 1.715,03 0,04% 

Molideto-fagete pe calcare 13.039,22 0,32% 

Molideto-fageto-bradete acidofile 167.889,55 4,08% 

Molideto-fageto-bradete pe calcare 8.780,13 0,21% 

Molideto-fageto-bradete slab acidofile 563.732,68 13,70% 

Molideto bradete pe calcare 19,69 0,00% 

Molidisuri cu brad, acidofile 44.524,32 1,08% 

Molidisuri cu brad, slab acidofile 108.069,23 2,63% 

Molidisuri cu fag acidofile 134.501,47 3,27% 

Molidisuri cu fag slab acidofile 156.671,95 3,81% 

Molidisuri cu Hylocomium ssp. 102.458,70 2,49% 

Molidisuri cu Luzula sylvatica 65.587,59 1,59% 

Molidisuri cu Oxalis acetosella 345.990,99 8,41% 
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Molidisuri cu Vaccinium myrtillus 162.827,55 3,96% 

Molidisuri pe calcare 23.792,35 0,58% 

Molidisuri si raristi cu Sphagnum ssp. 4.595,39 0,11% 

Pinete cu pin negru 2.233,65 0,05% 

Pinete de pin silvestru cu Luzula-Rubus 1.915,02 0,05% 

Pinete de pin silvestru cu Vaccinium myztillus 1.257,71 0,03% 

Pinete de pin silvestru pe stancarii acide 405,57 0,01% 

Raristi de pin silvestru pe turbarii cu Sphagnum sp. 2.683,92 0,07% 

salcam cultivat 1.001,22 0,02% 

Stejarete de pedunculat cu Asarum europaeum 3.669,59 0,09% 

Stejarete de pedunculat cu carpen 4.103,32 0,10% 

Stejarete de pedunculat cu Poa angustifolia-Carex praecox 13,84 0,00% 

Stejarete de pedunculat cu Rubus caesius 5,72 0,00% 

Stejarete de pedunculat pe soluri mlastinoase 146,75 0,00% 

Stejarete de pufos cu carpinita si mojdrean 433,60 0,01% 

Zavoaie complexe de plopi si salcii 43,91 0,00% 

Zavoaie de salcii 9,62 0,00% 

Total 4.113.835,04 100,00% 

 

Pentru a determina categoriile de bonitate a habitatelor  pentru specia urs brun în 

România, au fost inventariate categoriile de folosință a terenurilor pentru o suprafața de 

aproximativ 7.185.000 ha (71850 km2 ), care se suprapune peste aria de distribuție a populației 

de urs brun în România. 

S-a constatat că în urma analizei a rezultat că cea mai predominantă categorie de 

folosință a terenului o constituie pădurea de foioase (Broad-leaved forest – Corine Landcover 

2012), cu o suprafață totală aproximativă de 2.070.000 ha (28,8% din totalul ariei de distribuție 

luată în studiu). 

În sprijinul determinării bonității habitatelor pentru specia urs, s-au determinat tipurile de 

habitate forestiere care se suprapun peste aria de distribuție a populației de urs brun în Romania. 

Din suprapunerea hărților cu tipurile de habitate peste distribuția ursului, a rezultat că 

sunt aproximativ 4.113.000 ha (41.130 km2 ) de diferite categorii de habitate forestiere care se 

suprapun peste aria de distribuție a populației de urs brun în România. 

Habitatul forestier cel mai predominant, rezultat din analize îl reprezintă Molideto-

făgeto-brădete slab acide cu o suprafață de 563.700 ha (13,70% din totalul habitatelor forestiere 

inventariate), iar următoarea poziție este ocupată de Făgete montane neutrofile dacice cu o 

suprafață de 382.000 ha (9,30% din totalul habitatelor forestiere inventariate). 
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Grafic nr.3 Situația habitatelor forestiere analizate pentru studiul bonității 
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 Determinarea efectivului optim și a bonității habitatelor la nivel de fond cinegetic în 

vederea stabilirii capacității de suport al habitatelor natural la nivel național 

In vederea evaluării capacitații de suport a habitatelor pentru urs se aplica o cheie de 

bonitare. În funcţie de categoria de bonitate rezultata se pot stabili efectivele optime pentru 

fiecare fond de vânătoare.  

Pentru elaborarea cheilor de diagnoză la nivelul zonei de studiu se  tine cont de cele  

patru categorii de factori care pot influenta condițiile de viață ale unei specii: abiotici, biotici, de 

cultura cinegetica si antropici negativi.  

Fiecare categorie de factori însumează un anumit punctaj in funcţie de importanta, 

punctaj se obţine prin însumarea punctelor rezultate pentru fiecare factor in parte. Factorii de 

influenta au fost punctați de la maxim spre minim, respectiv de la favorabil spre nefavorabil. 

Astfel categoriile de factori cei mai importanți au fost considerați cei biotici si antropici 

negativi care împreună au o pondere de 60% din punctajul total. 

Ținând cont de necesitățile ursului pentru existenta, respectiv, de faptul ca este o specie 

care folosește un teritoriu mare, are nevoie de o cantitate ridicata de hrana (care nu este 

distribuită uniform în timpul anului), necesită locuri de adăpost pentru somnul de iarnă si în 

general preferă locurile liniștite, cu păduri întinse, am considerat ca factori deosebit de 

importanți: 

-forma de relief, care este determinantă pentru existenta locurilor necesare somnului de 

iarna; 

-procentul de împădurire, care pe lângă adăpost determina într-o oarecare măsură si 

cantitatea de hrana pe care ursul o poate avea la dispoziție; 

-arbuşti fructiferi (zmeuriș, muriș, afiniș, măceș, scoruș, etc.) reprezintă practic o mare 

parte din hrana ursului; 

-braconajul, constituie un important factor limitator datorita faptului că poate afecta toate 

clasele de vârstă, nerealizându-se o extragere selectiva, lucru care poate influenta puternic sporul 

natural al populaţiei. 

Daca nu se poate acționa in ceea ce priveşte factorii abiotici, toți ceilalți factori pot fi 

corectați în funcţie de necesitățile biologice ale speciei pentru a se ridica bonitatea unui fond de 

vânătoare. Principalele categorii de factori asupra cărora se poate acționa eficient, sunt cei legați 

de cultura cinegetica si cei antropici negativi care au o pondere de până la 50% din  totalul 

factorilor de influenta. 

 

Pentru cele 542 de fonduri cinegetice s-a calculat efectivul optim pentru specia urs brun ca 

fiind de  4002 exemplare, cu 398 de exemplare mai mic față de calculul din anul 2002. 

”În consecință, habitatele naturale din România, pe termen scurt și mediu pot susține o stare de 

conservare favorabilă a populației de urs brun din România, în condițiile în care se păstrează 

acceptanța populației de urs brun de către factorul social, se menține conectivitatea habitatelor 

naturale existente și se implementează un management cinegetic sustenabil.”  
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Tab.nr. 3 Categoria de bonitate în funcție de suprafața ocupată în habitatul ursului 

Cat bonitate după categorie de folosință a terenului  

Corine Landcover 2012 S (ha) % din total 

Categ I de bonitate 339.812,70 4,73% 

Categ. II de bonitate 1.473.525,70 20,52% 

Categ. III de bonitate 3.063.676,19 42,64% 

Categ. IV de bonitate 2307.421,51 32,12% 

Total 

  7.184.436,10 100,00% 
 

Grafic nr. 4 Categoria de bonitate în funcție de suprafața ocupată în habitatul ursului 
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Pentru calcularea efectivului optim și al bonității fondurilor cinegetice pentru specia urs 

brun, s-au analizat 542 de fonduri cinegetice la nivel naţional. 

 În cadrul analizei datelor, care au stat la baza determinării efectivelor optime și al 

bonității fondurilor cinegetice s-au luat în calcul categoriile de folosință al terenurilor, distribuția 

și categoriile de habitate forestiere, factorii biotici, abiotici și de cultură cinegetică. 

 Efectivul optim pentru condițiile din România, la nivelul anul 2018 este de 4002 

exemplare, determinat pentru 542 de fonduri cinegetice cu prezență permanentă a speciei urs 

brun.   

Pentru a determina categoriile de bonitate a habitatelor  pentru specia urs brun în 

România, au fost inventariate categoriile de folosință a terenurilor pentru o suprafața de 

aproximativ 7.185.000 ha (71850 km2 ), care se suprapune peste aria de distribuție a populației 

de urs brun în România. 

S-a constatat că în urma analizei a rezultat că cea mai predominantă categorie de 

folosință a terenului o constituie pădurea de foioase (Broad-leaved forest – Corine Landcover 

2012), cu o suprafață totală aproximativă de 2.070.000 ha (28,8% din totalul ariei de distribuție 

luată în studiu). 

În sprijinul determinării bonității habitatelor pentru specia urs, am determinat tipurile de 

habitate forestiere care se suprapun peste aria de distribuție a populației de urs brun în Romania. 

Din suprapunerea hărților cu tipurile de habitate peste distribuția ursului, a rezultat că 

sunt aproximativ 4.113.000 ha (41.130 km2 ) de diferite categorii de habitate forestiere care se 

suprapun peste aria de distribuție a populației de urs brun în România. 

Habitatul forestier cel mai predominant, rezultat din analize îl reprezintă Molideto-

făgeto-brădete slab acide cu o suprafață de 563.700 ha (13,70% din totalul habitatelor forestiere 

inventariate), iar următoarea poziție este ocupată de Făgete montane neutrofile dacice cu o 

suprafață de 382.000 ha (9,30% din totalul habitatelor forestiere inventariate). 

Categoria a III –a de bonitate, cu o suprafață de 3.063.676,19 ha (42,64%)  ocupă 

suprafață cea mai mare din zona de distribuție a populației de urs brun din România 

Ca și categorie de folosință a ternului (Corine landcover 2012), Pădurile de foioase 

(Broad-leaved forest) au ponderile ce mai ridicate în clasele de bonitate din cadrul fondurilor 

cinegetice, astfel: clasa a II-a de bonitate (349.317 ha sau 4,86%), clasa a III-a de bonitate 

(946.969 sau 13,18% ha) și clasa a IV-a de bonitate (713.110 ha sau 9,93%), iar pentru clasa I –a 

de bonitate, sunt reprezentative pădurile mixte (92.897 ha sau 1,29%). 

Habitatul forestier Molideto-fageto-bradete slab acidofile este majoritar ca pondere in 

toate clasele de bonitate din cadrul fondurilor cinegetice din clasa a I-a de bonitate.(37.423 ha), 

clasa a II-a de bonitate (147.276 ha), clasa a III-a de bonitate (228.431 ha) și clasa a IV-a de 

bonitate (150.600 ha). 

Prezența pădurii într-un procent ridicat, dar si disponibilitatea celorlalte categorii de folosință 

ale terenurilor, sugerează că România dispune de fonduri cinegetice cu habitate încă nealterate și 

propice existenței specie urs brun.  

Schimbarea gestionarilor începând cu anul 2011 şi apariţia  fondurilor cinegetice 

administrate in regim privat poate determina un interes mai mare pentru aceasta specie si implicit 

poate conduce către adoptarea unui management adecvat. Aplicarea acestui management se va 

resimți în creșterea efectivelor populației de urs.  



Plan de management pentru conservarea populației de urs din România     Pagină 41 din 117 

 

Dacă până în anul 2011 principalii gestionari ai fondurilor cinegetice erau direcțiile silvice şi 

asociaţiile județene de vânătoare, odată cu apariţia  gestionarilor “private”, presiunea numărului 

de vânători asupra fondurilor cinegetic scade.  

Analiza comparativă a nucleelor din Carpații Orientali, Carpații de Curbură, Carpații 

Meridionali si Carpații Occidentali indică un interes scăzut pentru această specie în ultimul 

nucleu, motivele vizează lipsa unui interes direct de a avea specia urs brun în teren, precum și 

lipsa unei informări şi conștientizări asupra beneficiilor  existenţei ursului în ecosistem, sau 

pierderea tradiției pentru vânătoarea la urs, datorată unor condiții deosebite pentru vânatul 

ierbivor. În celelalte interesul pentru aceasta specie este ridicat, iar densitățile specie sunt mai 

mari în aceste zone. 

Valoarea efectivelor în funcţie de zonarea fondurilor cinegetice demonstrează faptul ca 

diferența mică a distribuției pe cele două zone de munte şi deal este dată în principal de factorii 

de cultură cinegetică. Efectivul optim raportat la 10000 de ha în zona Carpaților Orientali si in 

zona Munților Apuseni a crescut în anul 2015 faţă de anul 2002, iar efectivul real a crescut în 

anul 2015, comparativ cu anul 2002. Aceasta este o tendință înregistrata și în celelalte două 

nuclee analizate, respectiv Carpații de Curbură și Carpaţii Meridionali.  

În zona turistică Brașov – Valea Prahovei, cuprinsă între Carpații Meridionali și Carpații 

Occidentali s-a constatat că în perioada 1990 -2010, specia urs brun, a pierdut 5% din habitatul 

natural, iar consecințele au adus la formarea fenomenului de urși habituați, fenomen neprielnic 

pentru o populație de urs cu caracter natural. 

Analiza comparativa a nucleelor din Carpaţii Orientali, Carpaţii de Curbura, Carpaţii 

Occidentali și Carpații Meridionali, a indicat faptul că în zona Carpaţii Meridionali, pondere 

fondurilor cinegetice cu bonitate de clasa a I-a este mai ridicată. Acest lucru indică faptul că în 

zonă sunt habitatele cele mai natural, ne influențate de infrastructură și alte dezvoltări antropice, 

iar factorii de cultură cinegetică au un aport semnificativ. 

 

3.1.2. Conectivitatea și conservarea habitatelor speciei urs brun la nivel național 

 

3.1.2.1. Date generale conectivitate habitate 

Stadiu actual 

Fragmentarea habitatelor reprezintă principala amenințare pentru conectivitate (Seiler & 

Folkeson 2006). În vreme ce peisajele antropizate reprezintă aproximativ 50% din suprafața 

globului (Watson et al. 2016), ariile protejate existente nu asigură un fluxul necesar pentru a 

menține și pentru a conserva diversitatea biologică (Saura et al. 2017; Saura et al. 2018). Europa 

este continentul cel mai fragmentat (din punct de vedere al ecosistemelor) astfel încât mai mult 

ca oricând este necesară o abordare la nivel regional şi continental, care să permită conectarea 

prin diferite mijloace a sistemelor ecologice în cadrul rețelelor de arii naturale (Duraiappah et al. 

2005). Studii recente indică faptul că mișcările mamiferelor în zone cu o amprentă umană relativ 

mare au fost în medie de la jumătate până la o treime din amploarea mișcărilor lor în zone cu o 

amprentă umană scăzută (Tucker et al. 2018).  

Această amenințare este în special valabilă asupra speciei urs brun (Ursus arctos), care 

utilizează teritorii de mari dimensiuni pentru a-și satisface necesarul de hrană și se deplasează pe 

distanțe mari în căutarea și stabilirea teritoriilor, dar și pentru reproducere (Swenson et al. 2000). 

În acest sens, determinarea impactului dezvoltării infrastructurii (în special al autostrăzilor) 

asupra speciei, a devenit o preocupare majoră și se recomandă a fi introdusă în managementul 



Plan de management pentru conservarea populației de urs din România     Pagină 42 din 117 

 

tuturor speciilor (Spellerberg 1998; Fahrig și Rytwinski 2009; Fedorca et al. 2019). Mărimea 

populației a cunoscut un trend ascendent de creștere în ultimele decenii în Europa, dar și în 

România (Cazacu et al. 2014; Chapron et al. 2014). 

Mai mult, datorită cerințelor sale vaste de spațiu, ursul brun poate servi drept specie 

umbrelă și, prin urmare, ca instrument de prioritizare a zonelor cu valoare ridicată de conservare 

(Fedorca et al. 2020; Roberge & Angelstam 2004; Williamson et al. 2020).  

 Cu toate acestea, dezvoltarea de noi infrastructuri, extinderea urbană și schimbările de 

utilizare a terenurilor, în special cele din economiile emergente din Europa de Est, precum 

România, ar putea reprezenta un risc pentru specii dacă nu sunt implementate măsuri adecvate de 

atenuare. 

 

Introducere 

Strategia UE pentru biodiversitate prevede faptul că trebuie să facă mai mult și să 

construiască o rețea transeuropeană pentru natură cu adevărat coerentă, iar UE ar trebui protejate 

cel puțin 30 % din uscat și 30 % din mare pentru a avea o rețea transeuropeană pentru natură cu 

adevărat coerentă și rezilientă, fiind important să se instituie coridoare ecologice pentru a preveni 

izolarea genetică, pentru a permite migrarea speciilor și a menține și a consolida ecosistemele 

sănătoase (https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-

01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF).  

La nivel național Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 și Legea 49/2011 

transpun legislația UE pentru înființarea ariilor protejate Natura 2000. În plus, ele prevăd 

desemnarea coridoarelor spațial explicite pentru animale sălbatice pe baza informațiilor 

științifice (GoR 2011; Ioja et al. 2010; Manolache et. al. 2017), fără a avea însă un normative de 

desemnare, iar coridoarele ecologice sunt asimilate ariilor protejate, lucru care contravine 

ghidurilor internaționale, așa cum au fost descrise de către Hilty et al. 2020. 

Conform CMS 2020, conectivitate ecologică reprezintă mișcarea nestingherită a speciile 

și fluxul proceselor naturale care susțin viața pe Pământ.   

Grupul de Specialiști în Conectivitate și Conservare (Connectivity Conservation 

Specialist Group) din cadrul World Commision on Protected Areas – Internațional Union for 

Nature Conservation (IUCN) definește conservarea conectivității ca acțiunea indivizilor, 

comunităților, instituțiilor și întreprinderilor de a menține, îmbunătăți și restabili fluxurile 

ecologice, mișcarea speciilor și procesele dinamice în medii intacte și fragmentate. Reprezintă o 

strategie inovatoare care reunește o mișcare globală în creștere pentru a proteja 

interconexiunile vitale ale naturii, oferind un răspuns coordonat pentru protejarea 

biodiversității și creșterea rezistenței la schimbările climatice (Hilty et al. 2020).  

 

Rețelele ecologice (Hilty et al. 2020) sunt compuse din unități de bază ale conservării și 

anume: 1) arii protejate; 2) OECM - conectate prin intermediul; 3) coridoarelor ecologice.  

O rețea ecologică pentru conservare este un sistem de habitate (arii protejate, OECM și 

alte zone naturale intacte), conectate prin intermediul coridoarelor ecologice, fiind stabilite sau 

restaurate după cum este necesar pentru a menține și pentru a conserva diversitatea biologică în 

sisteme care au fost supuse fragmentării.  

Ariile protejate sunt: zone geografice clar definite, recunoscute, dedicate și gestionate, 

prin mijloace legale sau alte mijloace eficiente, pentru a realiza pe termen lung conservarea 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF
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naturii cu serviciile ecosistemice și valorile culturale asociate (Dudley, 2008; Stolton și colab., 

2013). 

OECM (alte arii bazate pe măsuri efective de conservare) altele decât arii protejate, care 

sunt guvernate și manageriate în moduri care duc la atingere și susținerea beneficiilor pe termen 

lung a conservării biodiversității in situ, cu funcțiile și serviciile ecosistemice asociate și acolo 

unde este aplicabil, cu conservarea valorilor culturale, spirituale, socio-economice și a altor 

valori relevante (IUCN WCPA, 2019). 

Coridorul ecologic: este un spațiu geografic clar definit, care este guvernat și gestionat  

pe termen lung pentru a menține sau a restabili eficient conectivitatea ecologică. Următorii 

termeni sunt adesea folosiți în mod similar: „legături”, „pasaje sigure”, „arii de conectivitate 

ecologică”, „zone de conectivitate ecologică” și „zone permeabile”. 

 

Material și metode 

Prin intermediul unor proiecte naționale și internaționale (COREHABS, 

BEARCONNECT, NUCLEU PN601, Life Safe Crossing etc.), care s-au implementat și/sau se 

implementează de către instituțiile INCDS Marin Drăcea, Universitatea Transilvania din Brașov, 

Fundația Carpați și partenerii lor, se studiază coridoarele ecologice și se urmărește reducerea 

numărului de accidente vehicul - faună sălbatică utilizând sistemele inteligente în zone pilot. 

Toate rezultatele pot fi transferate la nivel naţional și pot constitui suport decizional pentru 

autorități și politici de dezvoltare, respectiv pot sta la baza unei dezvoltări sustenabile.  

Metodele utilizate în analizele desfășurate în cadrul studiilor de caz sunt de ultimă 

actualitate la nivel internațional și pot fi sumarizate astfel: 

- Tehnici de tip “landscape genetics” aplicate în cadrul studiului desfășurat de către Fedorca et 

el. 2019, pe un eșantion de 320 de probe genetice prelevate de la specia urs la nivel național, 

iar elaborarea cadrului decizional a avut la bază fuzzy cognitive maps. 

- Modelarea rezistenței peisajului la mișcare speciilor urs, lup, cerb și mistreț, la nivel regional 

(Fedorca et al. 2020). 

- Analiza integrată a unei rețele locale de coridoare ecologice conform standardelor 

internaționale (Fedorca Ancuța în Hilty et al. 2020). 

- Analiza integrată zonelor cu risc de accidente pentru specia urs și generarea locațiilor focale 

în care speciile traversează infrastructura existentă (Fedorca et al. 2021). 

- Modelarea zonelor favorabile mișcării specie urs brun (analiza separată a masculilor și 

femelelor) cu ajutorul MaxEnt și analiza rezistenței peisajului la mișcare, respectiv 

prioritizarea zonelor utilizate de către ambele sexe (Garcia et al. 2021) 

 

Rezultatele studiilor de caz: 

a) Fedorca et al. 2019 

Au rezultat zonele care necesită conservarea conectivității prin intermediul coridoarelor 

ecologice la nivel naţional (Figura 1) și la nivel regional (Figura 2). S-a elaborat de asemenea un 

cadru decizional ca și suport pentru autorități care vizează optimizarea procesului decizional 

(Figura 3). Deși dezvoltarea economică este considerată esențială pentru orice țară, susținem 

utilizarea rezultatelor analizelor obținute pentru o dezvoltare „inteligentă”, sugerând măsuri 

optime de atenuare înainte de construirea infrastructurii. Restaurarea habitatelor faunei sălbatice 

și a funcționalității ecosistemelor este mult mai costisitoare decât aplicarea măsurilor în avans 

pentru a reduce riscurile de fragmentare.  
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Harta 7. Harta conectivității și a fluxului de gene pentru specia urs 

 

 

 
 

Figura 2. Harta conectivității și a fluxului de gene pentru specia urs la nivel regional în zone cu 

coridoare ecologice. Județul Brașov este redat la lit. b 
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Figura 3. Cadrul decizional suport pentru autorități pentru reducerea impactului dezvoltării 

infrastructurii de transport 

 

 
 

b) Fedorca et al. 2020 

Acest studiu a indicat faptul că sunt regiuni la nivelul Județului Brașov, care necesită o 

atenție deosebită, fiind zone de coridoare ecologice pentru mai multe specii (urs, lup, căprior, 

mistreț, cerb) (Figura 4). De asemenea, a rezultat faptul că acele coridoare care au rezultat pentru 

specia urs brun pot acoperi nevoile și celorlalte specii, rezultând rolul acesteia de specie umbrelă. 

Coridorul ecologic de la Pârâul Rece- Râșnov a rezultat ca fiind de foarte mare importanță pentru 

mișcarea speciilor.  

 

Figura 4. Harta coridoarelor ecologice pentru speciile urs, lup, cerb, mistreț la nivel regional  
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c) Hilty et al. 2020 (Studiu de caz Fedorca Ancuța) 

Un studiu de caz pentru specia urs cu situația coridoarelor ecologice într-o zona pilot din 

zona Brașov a stat la baza analizelor din cadrul ghidului IUCN coordonat de către echipa INCDS 

Marin Drăcea și Universitatea Transilvania din Brașov.  Desemnarea coridoarelor ecologice 

trebuie să se facă conform metodologiei IUCN Guidelines for conserving connectivity through 

ecological networks and corridors (https://portals.iucn.org/library/node/49061). 

 

Figura 5 . Harta cu zona pilot a coridoarelor ecologice pentru specia urs  

 
 

d) Fedorca et al. 2021 

Acest studiu a vizat determinarea locațiilor focale în care speciile traversează 

infrastructura existentă, rezultând totodată măsuri de atenuare a impactului infrastructurii 

existente sau a infrastructurii liniare care urmează să fie dezvoltată ulterior. Acest instrument 

poate să fie extrem de util mai ales în rezolvarea problemelor locale, dar nu numai.  

 

Figura 6. Măsuri de atenuare a impactului infrastructurii existente și a infrastructurii liniare 

 

https://portals.iucn.org/library/node/49061
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e) Garcia et al. 2021 

Rezultatele acestui studiu au oferit noi dovezi cu privire la modelele de mișcare și căile 

inegale utilizate de către masculii și femelele de urs în regiunea de studiu. Au rezultat trei zone 

de înaltă calitate pentru ambele sexe fiind necesare eforturi de conservare a conectivității mai 

ales din cauza presiunilor antropice situate în apropiere. Acest studiu reprezintă suport pentru 

elaborarea măsurilor de gestionare și conservare, dar și pentru stabilirea țintelor de conectivitate 

din cadrul evaluărilor de mediu și de impact, în timp ce adoptarea servituților de conservare ar 

putea asigura o rețea de siguranță pentru conservarea biodiversității în Carpați. 

 

Figura 7. Zonele favorabile pentru mișcarea masculilor de urs brun (albastru) (a), femelelor de 

urs brun (galben) (b) și localizarea zonelor prioritare (roșu), respectiv a zonelor comune 

utilizate de ambele sexe (verde) (c) la nivel regional 
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Figura 8. Localizarea zonelor prioritare (roșu), respectiv a zonelor comune utilizate de ambele 

sexe (verde) la nivel regional 

 

 
 

3.1.2.2. Strategie privind menținerea conectivității rețelei de coridoare ecologice pentru 

specia urs brun la nivel național  

 

a) Implicarea proactivă a instituțiilor cu experiență în conectivitate și conservare în alegerea 

celor mai bune soluții de dezvoltare a infrastructurii  

Necesitatea: Discuțiile tardive privind traseele optime sau măsurile care pot atenua 

impactul infrastructurii de transport sau al dezvoltării generează întârzieri în derularea și 

implementarea proiectelor. Drept urmare, pentru specia urs, instituțiile cu experiență de peste 20 

de ani în conectivitate și conservare și cu experiență și know-how in domeniu ar trebui să fie 

implicate permanent în alegerea celor mai bune măsuri de optimizare a proiectelor de 

infrastructură sau dezvoltare care afectează integritatea rețelei de coridoare ecologice, pentru a se 

asigura adoptarea celor mai bune masuri punctuale de atenuare a impactului in acest fel 

evitându-se blocajele si asigurând totodată conservarea conectivității.  

Cine execută: INCDS Marin Drăcea împreună cu Universitatea Transilvania pot prelua 

acest rol de permanență datorită experienței îndelungate în domeniu, leadership-ului la nivel 

internaţional, și numai prin alinierea la standardele internaționale existente (IUCN).  

 Implementare: Parteneriat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și INCDS 

Marin Drăcea, Universitatea Transilvania, CNAIR și Ministerul Transporturilor.  

 

b) Desemnarea coridoarelor ecologice conform standardelor IUCN prin modificarea 

definiției coridoarelor ecologice din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 

faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011 
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Necesitatea: Specia urs fiind o specie umbrelă, care deservește și nevoile altor specii, 

necesită desemnarea unei rețele de coridoare ecologice care să fie durabilă  și să răspundă 

nevoilor practice și a realității din teren. Astfel, definiția actuală a coridoarelor ecologice nu se 

aliniază standardelor internaționale și nu permite elaborarea unui normativ de desemnare care să 

asigure viabilitatea pe termen lung coridoarelor ecologice și a rețelei de coridoare ecologice 

pentru specia urs fiind necesar să se urmeze mai mulți pași pentru optimizarea cadrului legislativ 

existent: 

 Înlocuirea definiției actuale a coridorului ecologic = zona naturală sau amenajată care 

asigură cerințele de deplasare, reproducere şi refugiu pentru speciile sălbatice terestre şi 

acvatice şi în care se aplică unele măsuri de protecţie şi conservare cu definiția IUCN a 

coridorului ecologic = este un spațiu geografic clar definit, care este guvernat și gestionat 

pe termen lung pentru a menține sau a restabili eficient conectivitatea ecologică. Următorii 

termeni sunt adesea folosiți în mod similar: „legături”, „pasaje sigure”, „arii de 

conectivitate ecologică”, „zone de conectivitate ecologică” și „zone permeabile”. 

 Înlocuirea definiției actuale a rețelei ecologice a ariilor naturale protejate = ansamblul de 

arii naturale protejate, împreună cu coridoarele ecologice cu definiția IUCN rețea ecologică 

pentru conservare este un sistem de habitate (arii protejate, OECM și alte zone naturale 

intacte), conectate prin intermediul coridoarelor ecologice, fiind stabilite sau restaurate 

după cum este necesar pentru a menține și pentru a conserva diversitatea biologică în 

sisteme care au fost supuse fragmentării.  

 Este necesar să se realizeze normativul de desemnare al coridoarelor ecologice pentru specia 

urs astfel încât să cuprindă informațiile următoare: Obiectivele de conectivitate, 

Contribuția în cadrul rețelei ecologice pentru conservare, Valorile sociale și economice, 

Delimitarea unui coridor ecologic, Guvernanța, Posesiunea, Documentația legală sau 

alte mecanisme eficiente, Longevitatea coridorului ecologic, Managementul necesar 

pentru atingerea obiectivelor, Cerințe de monitorizare, evaluare și raportare, 

Documentația de bază pentru raportare.  

Cine execută: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, ANPM, APM-uri.  

Implementare: Parteneriat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, ANPM și 

INCDS Marin Drăcea (lider European in cadrul IUCN Grupul de Specialiști în Conectivitate și 

Conservare), Universitatea Transilvania (promotor proiect COREHABS), alte instituții cu 

expertiză îndelungată în domeniul conectivității și conservării.  

 

c) Măsuri de creștere a permeabilității infrastructurii de transport existente și reducere a 

mortalităților  

 

Necesitatea: Anual, numărul accidentelor cu urs, atât cele care au loc pe infrastructura de 

transport rutier cât și cele care au loc pe infrastructura feroviară sunt numeroase și pe lângă 

uciderea/accidentarea indivizilor generează și pierderi materiale importante. Este oportun să se 

stabilească care sunt aceste zone cu potenţial risc de producere de accidente și să se stabilească 

cele mai bune măsuri locale pentru a acționa preventiv.  

Cine execută: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, CNAIR, Ministerul 

Transporturilor, ANPM, APM-uri 
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Implementare: Parteneriat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și CNAIR și 

Ministerul Transporturilor si suport științific din partea INCDS Marin Drăcea, Universitatea 

Transilvania.  

 

 

3.1.3. Monitorizarea genetică a populației de urs brun din România 

3.1.3.1. Date generale privind monitorizarea genetică a populației de urs brun 

 

Stadiu actual 

Ursul brun reprezintă un model al cercetărilor genetice, primul studiu care a vizat 

utilizarea tehnicilor non-invazive în estimarea mărimii populației desfășurându-se pe această 

specie (Taberlet et al. 1999; Straka et al. 2009; Karamanlidis et al. 2011). Dacă în trecut chiar și 

extragerea ADN-ului reprezenta uneori o piedică în desfășurarea cercetărilor, astăzi izolarea 

acestuia se realizează din variate tipuri de probe (țesut, păr, oase și fecale). Aceasta permite 

utilizarea tehnicilor non-invazive și colectarea probelor fără perturbarea liniștii animalelor (Kohn 

et al. 1999; Taberlet et al. 1999; Segelbacher 2002; Cotovelea et al. 2013). Mai mult, un 

program de monitorizare genetică non-invazivă bine stabilit va îmbunătăți datele și informațiile 

despre istoria și potențialul evolutiv al populației de urși, dar și conectivitate și flux de gene.  

Implementarea tehnicilor de genetică non-invazivă, stabilirea unui program de 

monitorizare permanentă cu acoperire multianuală ca mecanism principal pentru o mai bună 

înțelegere a conectivității funcționale, a prezenței și abundenței speciei și detectarea tendințelor 

diversității genetice. Aceste strategii oferă informații bogate care trebuie încorporate în 

recomandările adresate autorităților de management pentru acțiune și dezvoltarea politicilor, care 

este crucială pentru supraviețuirea speciei (Baciu et al. 2022).  

 

Introducere 

 

Strategia UE pentru biodiversitate prevede faptul că trebuie să se gestioneze în mod 

eficace toate zonele protejate, prin definirea unor obiective și măsuri de conservare clare și prin 

monitorizarea adecvată a acestora (https://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-

01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF). Monitorizarea genetică constituie instrumentul 

care răspunde cel mai bine nevoilor actuale de cunoaștere pentru a putea obține o rețea 

transeuropeană pentru natură cu adevărat coerentă și rezilientă, pentru a preveni izolarea 

genetică, pentru a permite migrarea speciilor și a menține și a consolida ecosistemele sănătoase.  

Deși majoritatea țărilor recunosc importanța diversității genetice, 21% dintre acestea, 

care au elaborat cel de-al 6-lea raport de țară către Convenția pentru Diversitatea Biologică nu s-

au referit la o țintă clară privind diversitatea genetică, în vreme ce doar 5% dintre țări au raportat 

indicatori care au avut la baza studii genetice sau protecția cunoștințelor indigene și locale 

privind diversitatea genetică. În general, atenția limitată asupra monitorizării diversității 

genetice, în special la speciile care nu prezintă interes economic, împiedică capacitatea de a 

evalua la nivel global schimbarea diversității genetice în timp. 

Conform cercetărilor anterioare desfășurate de către Fedorca et al. 2019, populația de urs 

brun din România înregistrează una dintre cele mai mari valori ale diversității genetice la nivel 

mondial, aceasta neprezentând sub structuri populaționale la momentul implementării analizelor 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF
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genetice, sugerând că de-a lungul Carpaților fluxul de gene este neîntrerupt. O altă analiză 

desfășurată pe exemplarele habituate din zona Valea Prahovei - Brașov de către Cotovelea et al. 

2015 a indicat faptul că gradul de înrudire al urșilor habituați reprezintă o amenințare asupra 

echilibrului genetic, pe termen lung existând pericolul apariției de exemplare degenerate, 

impunându-se astfel adoptarea unor măsuri de management prin care să se evite activarea și 

manifestarea comportamentului oportunist al urșilor.  

 

Material și Metode 

Prin intermediul unor proiecte naționale și internaționale (BEARCONNECT, NUCLEU 

PN601, G-BIKE etc.), care s-au implementat și/sau se implementează de către instituțiile INCDS 

Marin Drăcea, Universitatea Transilvania din Brașov, Fundația Carpați și partenerii lor, se 

implementează tehnici de genetică moleculară încă din anul 2011.  

Metodele utilizate în analizele desfășurate în cadrul studiilor de caz sunt de ultimă 

actualitate la nivel internațional și pot fi sumarizate astfel: 

- Analiza literaturii de specialitate pentru a identifica particularitățile genetice din cadrul 

populației de urs brun la nivel naţional (Cotovelea et al. 2013).  

- Analiza comparativă a structurii populaționale a urșilor habituați și a urșilor care nu manifestă 

acest comportament din zona Prahova – Brașov utilizând markeri genetici specifici speciei pe 

145 de probe genetice (Cotovelea et al. 2015). 

- Analiza de tip landscape genetics și analiza bayesiană a structurii populaționale utilizând 320 

de probe genetice prelevate de la specia urs la nivel național (Fedorca et al. 2019). 

- Analiza literaturii de specialitate de ultimă actualitate pentru a documenta particularitățile și 

aplicabilitatea monitorizării genetice a populației de urs brun în România (Baciu et al. 2022). 

 

Rezultatele studiilor de caz 

Prin intermediul unor proiecte de cercetare naționale și internaționale, respectiv proiecte 

de colaborare, implementate de către INCDS Marin Drăcea (Nucleu, BearConnect, COST G-

BIKE) s-au analizat mai multe studii de caz astfel: 

a) Cotovelea et al. 2013  

Populația de urs din România înregistrează una dintre cele mai ridicate valori ale 

diversității genetice la nivel mondial. Pentru a asigura menținerea acestuia este nevoie să se 

analizeze periodic acest parametru, iar rezultatele analizelor trebuie să stea la baza tuturor 

deciziilor privind conservarea.  

b) Cotovelea et al. 2015 

Analizele genetice au indicat faptul că între urșii habituați analizați și cei care nu au 

manifestat acest comportament din regiunea Prahova – Brașov există schimb de informație 

genetică, însă a fost identificată o grupare a indivizilor habituați în familii. Apariția diferențelor 

genetice în timp poate fi evitată prin prevenirea comportamentului urșilor de a deveni 

condiționați de hrana umană, deoarece structura de rudenie poate reprezenta o amenințare la 

adresa diversității genetice. 

c) Fedorca et al. 2019 

Analizele genetice desfășurate pe 320 de indivizi localizați la nivel național au indicat 

faptul că în România există o singură populație de urs, cu un nivel foarte ridicat al diversității 

genetice. Lipsa substructurilor genetice indică existența fluxului de gene, precum și niveluri 

ridicate ale dispersiei. Acest lucru implică faptul că habitatul urșilor nu a fost încă fragmentat 
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pentru a restricționa permanent mișcarea indivizilor, însă în cadrul analizelor de detaliu au 

rezultat mai mulți parametri care restricționează sau facilitează mișcarea indivizilor și fluxul de 

gene. Tot în cadrul acestui studiu, autocorelarea parțială a evidențiat faptul că femelele 

dispersează pe distanțe de până la 14 km, în vreme ce masculii utilizează distanțe mult mai mari. 

Deoarece fragmentarea antropică acționează rapid și poate afecta potențialul adaptativ al 

populațiilor, investigarea efectelor sale post-hoc poate fi ascunsă de decalajele de timp ca 

răspuns la perturbări, cu toate acestea, rezultatele acestui studiu reprezintă un instrument util 

pentru factorii de decizie și de interes.  

d) Baciu et al. 2022 

Monitorizarea genetică s-a dovedit utilă în estimarea prezenței și abundenței speciilor și 

în detectarea tendințelor diversității genetice, dar și în furnizarea de date precise și recomandări 

autorităților de management pentru elaborarea acțiunilor și dezvoltarea politicilor. Deși 

monitorizarea genetică non-invazivă la scară largă a unei populații mari de urși, așa cum este 

cazul țării noastre reprezintă o provocare majoră, cu toate acestea, oferă informații valoroase 

pentru monitorizarea biodiversității și acțiuni de răspuns la schimbările climatice. Stabilirea unui 

program permanent de monitorizare genetică cu acoperire multianuală reprezintă o necesitate. 

Acesta este recomandat ca mecanism principal pentru o mai bună înțelegere a conectivității 

funcționale, adunarea datelor legate de prezența și abundența speciilor și detectarea tendințelor 

diversității genetice. Aceste strategii oferă informații bogate pentru a fi încorporate în 

recomandări către autoritățile de management pentru acțiune și dezvoltare de politici, care sunt 

esențiale pentru supraviețuirea speciei. 

 

3.1.3.2. Strategie privind monitorizarea genetică a populației de urs brun din România 

pentru specia urs brun la nivel național  

 

a) Monitorizarea conform planului de monitorizare genetică cu indicatori axați pe 

diversitatea genetică pentru a permite monitorizarea tendinței și a fluxului de gene. 

 

Necesitatea: Obiectivele majore ale monitorizării genetice regulate trebuie să includă 

înțelegerea traiectoriei speciei pentru a detecta și a atenua consecințele schimbărilor antropice 

și pentru a urmări efectele acțiunilor de management. Eșantionarea genetică a multor indivizi 

poate fi utilizată pentru a estima diversitatea genetică (atât neutră, cât și adaptativă), numărul 

minim de indivizi, abundența, dar și pentru a estima indirect conectivitatea funcțională.  

Cine execută: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor 

Implementare: Parteneriat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și INCDS 

Marin Drăcea, RNP Romsilva și gestionarii de fonduri cinegetice.  

 

b) Îmbunătățirea/crearea unor modele de rapoarte naționale și furnizarea îndrumărilor și 

resurselor necesare pentru a încuraja și permite raportarea consecventă și clară privind 

monitorizarea diversității genetice la speciile sălbatice și importante socio-economic. 

 

Necesitatea: În orice caz, estimarea statutului și tendințele diversității genetice nu sunt în 

mod obișnuit integrate în programele de conservare sau în obiectivele privind biodiversitatea. 

Acest lucru poate fi parțial explicat de natura tehnică a abordărilor genetice dar și de lipsa 

comunicării dintre cercetările genetice și practicienii conservării. Ba mai mult, lipsa unor 
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indicatori fiabili este recunoscută ca o lacună în cadrul strategiei pentru conservarea 

biodiversității post – 2020. În general, acțiunile pentru conservarea diversității genetice s-au 

concentrat în primul rând pe speciile din domeniul agriculturii (culturi cultivate, animale de 

fermă și alte tipuri de culturi), mai degrabă decât speciile sălbatice. Deși majoritatea țărilor 

recunosc importanța diversității genetice, 21% dintre acestea, care au elaborat cel de-al 6-lea 

raport de țară, nu s-au referit la o țintă clară privind diversitatea genetică.  

Cine execută: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor. 

Implementare: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. 

 

3.1.4. Indici populaționali ai speciei urs brun în România 

 Mărimea populației 

Mărimea populației de urs brun din România este estimată la nivelul anului 2016 ca fiind 

cuprinsă în intervalul 6050-6640 de exemplare, conform studiului finanțat de către autoritatea 

publică centrală pentru protecția mediului "Studiu privind estimarea populațiilor de carnivore 

mari şi pisică sălbatică din România (Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx şi Felis silvestris) în 

vederea menținerii într-o stare favorabilă de conservare şi pentru stabilirea numărului de 

exemplare din speciile strict protejate care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2016-

2017".  

 

 Diversitate genetică a populației 

Cea mai mare  populație   de  urs  din  Europa  se  regăsește   în  Carpații românești  (Ionescu  

1999), fiind o populație  stabilă (Straka et al. 2012) răspândită majoritar  în Bioregiunea  

alpină  (Ionescu  1999).  Studiile  anterioare  desfășurate pe exemplare de urs din România au 

indicat prezența unei singure populații (fără substructurare genetică) și o valoare ridicată a 

diversității genetice. Astfel populația de urs din țara noastră a înregistrat una din cele 

mai ridicate valori ale diversității genetice din  lume (Cotovelea   et  al.   2013).  

 

S-a constatat existența unei singure populații cu o diversitate genetică ridicată de-a lungul 

Carpaților din România, rezultat confirmat prin analiza bayesiană. În schimb, structura de familie 

a urșilor habituați reprezintă o amenințare asupra echilibrului său genetic, pe termen lung 

existând pericolul apariției de exemplare degenerate, ca urmare a consangvinizărilor repetate 

posibile (Cotovelea   2014). 

 

 Trendul populației și sporul natural al speciei 

Trendul populație de urs brun în România în perioada 2007-2021 este crescător. 

 

 Starea de conservare a populației de urs în România 

În prezent, la scară globală, în urma evaluării statutului de conservare evaluat pe baza criteriilor 

IUCN, ursul brun este listat ca LC - Least Concern - specie neamenințată, (McLellan și colab., 

2008). 
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În urma evaluării stării de conservare a speciilor sălbatice și a habitatelor naturale prevăzute în 

Anexa IV și Anexa V la Directiva Habitate în vederea raportării către Comisia Europeană în 

baza art. 17 din directivă, realizată în anul 2020 pentru perioada 2013-2019, starea de 

conservare a populației de urs brun din România este favorabilă la nivelul regiunilor 

biogeografice alpină și continentală în care este răspândită specia. 

 

3.2. Aspecte  socio-economice 

3.2.1. Pagubele și conflictele provocate de urși (zonarea riscului de conflicte) 

În ultimele 2 decenii s-a remarcat creșterea cazurilor de situații conflictuale dintre om și 

urs şi diversificarea acestora. Se poate remarca în această perioadă o dezvoltare socio-economică 

și restrângerea habitatului natural al ursului. Datorită dezvoltării socio-economice s-a intensificat 

procesul de dezvoltare a zonelor intravilane, astfel că au apărut insular zone construite în 

habitatele naturale populate cu urs, ceea ce a condus la apariţia unor conflicte. Multe activități 

antropice s-au extins mai adânc în habitatul ursului. Pentru elaborarea unui set de măsuri de 

diminuare a conflictelor şi implementarea unor sisteme de protecţie a bunurilor şi animalelor este 

necesar să se cunoască, tipul de conflicte, localizarea acestora, împrejurările în care s-au realizat. 

În cadrul proiectului LIFE FOR BEAR s-a realizat o activitate de amploare cu privire la 

analiza conflictelor și pagubelor provocate de specie urs brun în România pentru perioada 

2012_2021, care a avut ca obiectiv stabilirea tipologiei conflictelor, factorii determinanţi, 

frecvenţa şi localizarea conflictelor, măsurile de soluţionare adoptate până în prezent, 

identificarea zonelor cu potenţial ridicat de risc al apariţiei unor conflicte între om-urs, în 

vederea implementării unor sisteme de protecţie împotriva pagubelor. 

Au fost identificate grupurile de interese a căror activitate poate interfera cu specia şi 

genera conflicte om-urs şi s-a a urmărit problematica conflictelor om-urs. Inițial, studiul a 

demarat având la bază metoda chestionarului, însă pe măsură ce se colectau date prin această 

metodă s-a observat că informațiile colectate pe această cale nu erau suficiente pentru a atinge 

obiectivele, astfel că s-au adăugat și alte metode de cercetare: metoda interviului, focus-grup, 

studiul documentelor sociale și tehnici de analiză a conținutului comunicării, metode care 

implică analizarea şi extragerea informaţiilor concludente pentru tema luată în studiu din 

documentele obținute din diverse surse. 

Sursele identificate de unde s-au colectat informaţii au fost: Ministerul Mediului, Apelor 

şi Pădurilor; Gărzile forestiere Braşov şi Ploiești; Agențiile județene pentru Protecția Mediului 

Braşov şi Prahova; Agenția Națională pentru Protecția Mediului; primării, gestionari de fonduri 

cinegetice din aria proiectului. De asemenea s-au colectat informaţii din mass-media online și 

prin interviuri de la factori de interes: autorități de mediu, autorități locale (administrative și cu 

rol de menținere a securității publice), gestionari fonduri cinegetice, administratori/custozi arii 

naturale protejate, ONG-uri de mediu, administratori fond forestier, firme de salubrizare, 

comunități locale, crescători de animale, păstori, agricultori, pomicultori, apicultori, culegători 

de ciuperci / fructe de pădure. 

S-au solicitat date legate de conflictele om-urs de la instituţiile menţionate mai sus şi s-au 

identificat şi arhivat știri online referitoare la conflictele create între om şi urs. Aceste date au 

fost colectate, înregistrate şi prelucrate pentru a stabili factorii urmăriți de studiu: s-a stabilit 

tipologia conflictelor, factorii determinanţi şi frecvenţa; s-au identificat măsuri de soluţionare 
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adoptate până în prezent şi localizarea conflictelor; s-au identificat zonele cu potenţial ridicat de 

risc al apariţiei unor conflicte între om-urs; s-au întocmit hărţi GIS cu zonarea riscurilor de 

apariţie a conflictelor. 

Colectarea permanentă a informațiilor asupra situațiilor conflictuale dintre om și urs, în 

corelare cu acțiuni concrete ale proiectului LIFE FOR BEAR, a dus la crearea unui bagaj de 

cunoștințe bogat al echipei proiectului pe acest subiect. Rezultatele parțiale au oferit baze 

concrete în comunicarea cu factorii interesați și consilierea acestora în cazuri de necesitate create 

de situații conflictuale dintre om și urs. Importanța gestionării conflictelor om-urs a luat 

amploare în ultimii ani, iar experiența acumulată în cadrul proiectului LIFE FOR BEAR a 

început să fie nu doar recunoscută, ci și apreciată, atât pe plan local în zona de implementare a 

proiectului, cât și pe plan național. Factorii de decizie și cei interesați au fost consultați în 

privința necesităților cu care aportul informațional al acestui studiu poate fi util. 

- Studiu realizat în perioada 2014-2021 

- Date utilizate:  

 REGISTRUL NAȚIONAL al capturilor și uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de 

păsări, precum și ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 57/2007 – ANPM 

 Dosare pagube conform HG 1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor 

prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi 

obligațiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, 

silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor 

 Colectarea informațiilor despre vătămarea oamenilor de către urs din mass-media online, 

Inspectorate de Poliție Județene și confirmate prin verificări/informări realizate de echipa 

proiectului 

 Informații și date colectate de echipa proiectului de la gestionarii fondurilor cinegetice și de 

la autoritățile publice locale 

 

Perioada 2010-2021 – Ucideri/capturi urs accidentale 

Ucideri accidentale urși: 365 indivizi 

Capturi accidentale urși: 81 indivizi 

 

Valoare totală pagube din dosarele analizate, cumulate pe localități în perioada 2012 – 

2021 conform date MMAP: 21.092.959 Lei  

 

Perioada 2014-2021 Incidente directe om-urs, finalizate cu răniri și/sau decese umane 

Oameni răniți: 268 persoane 

Oameni uciși: 26 persoane 

 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/77053
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3.2.1.1. Uciderile și capturile accidentale ale unor exemplare din specia urs  

 

Aceste date se consemnează în REGISTRUL NAȚIONAL al capturilor și uciderilor 

accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum și ale speciilor strict protejate prevăzute în 

anexele nr. 4A și 4B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, datele au fost furnizate 

de Agenția Națională pentru Protecția Mediului pentru anii 2010-2021; 

 Pentru cuantificarea datelor despre capturi și ucideri accidentale pentru specia Ursus 

arctos s-au folosit datele înregistrate la nivelul ANPM-Agenția Națională pentru Protecția 

Mediului pentru perioada 2010-2021. 

 S-au pus cap la cap datele pentru cuantificarea numerică. Pentru cuantificarea cauzelor 

accidentelor s-au folosit informații din istoric pentru anii 2010-2020. 

Poza nr. 1. Urși uciși accidental de tren în Timișul Sus / BV 

 

Poza nr.2 Urs capturat ilegal în laț /BZ 
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Grup grafice Nr. 1 - NUMĂR EXEMPLARE DE URS / AN UCISE ACCIDENTAL conform 

date ANPM 2010-2021 

AN

NR. EXEMPLARE DE URS / AN 

UCISE ACCIDENTAL conform 

date ANPM 2010-2021
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2016 11
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Grafic Nr. 5  -  NUMĂR EXEMPLARE DE URS / AN UCISE ACCIDENTAL conform date 

ANPM 2010-2021 
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Grafic Nr. 6  -  NUMĂR EXEMPLARE DE URS / CAUZE UCISE ACCIDENTAL conform 

date ANPM 2010-2020 

 

Tabel Nr. 4 - NUMĂR EXEMPLARE URS UCISE ACCIDENTAL / CAUZE,  

conform date ANPM 2010-2020 

CAUZE UCIDERI ACCIDENTALE URS 

NR. EXEMPLARE URS UCISE 

/ cauze, conform date 

ANPM 2010-2020

accident rutier 133

accident feroviar 64

găsit mort din cauze necunoscute 47

prins în laț 7

ucis în timpul practicării vânătorii alte specii 4

împușcat pentru salvarea de vieți omenești 2

bătrânețe 1

răni provocate de alt urs 1

ucis de câini hoinari 1

căzut din pom/ copac/ arbore 2

găsit grav rănit, decedat din cauza rănilor 1

înecat 2

electrocutat 1  
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Tabel Nr. 5 - NUMĂR EXEMPLARE DE URS / AN / JUDEȚE UCISE ACCIDENTAL 

conform date ANPM 2010-2021 
JUDEȚ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

Alba 2 2

Argeș 2 2 3 2 9

Bacău 1 2 3 6

Bistrița Năsăud 1 1 1 3 2 2 10

Brașov 1 3 4 2 1 5 10 8 5 12 51

Buzău 1 2 3

Cluj 1 2 3

Covasna 1 4 7 1 2 6 9 16 7 10 63

Dâmbovița 2 2 4

Gorj 1 1 1 3 6

Harghita 1 2 3 3 14 5 4 8 10 9 18 25 102

Hunedoara 1 1 2 1 5

Maramureş 1 1

Mureș 2 2 3 10 2 11 30

Prahova 1 1 4 2 6 3 6 23

Satu Mare 1 1

Sibiu 1 1 3 1 4 6 6 3 14 39

Suceava 1 1

Vâlcea 2 2

Vrancea 1 1 1 1 4

TOTAL 3 8 6 6 33 9 11 35 44 70 41 99 365  

 

Grup grafice Nr. 2 - NUMĂR EXEMPLARE DE URS / JUDEȚE UCISE ACCIDENTAL, ani 

cumulați, ordine alfabetică jud, conform date ANPM 2010-2021 
JUDEȚ Ucideri accidentale URS / județ din anii 2010-2021, date ANPM

Alba 2

Argeș 9

Bacău 6

Bistrița Năsăud 10

Brașov 51

Buzău 3

Cluj 3

Covasna 63

Dâmbovița 4

Gorj 6

Harghita 102

Hunedoara 5

Maramureş 1

Mureș 30

Prahova 23

Satu Mare 1

Sibiu 39

Suceava 1

Vâlcea 2

Vrancea 4
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Grup grafice Nr. 3  - NUMĂR EXEMPLARE DE URS / JUDEȚE UCISE ACCIDENTAL, 

ani cumulați, ordine crescătoare, conform date ANPM 2010-2021 
JUDEȚ Ucideri accidentale URS / județ din anii 2010-2021, date ANPM
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Tabel Nr. 6 - NR. EXEMPLARE DE URS / LUNĂ, UCISE ACCIDENTAL, ani cumulați, 

conform date ANPM 2010-2021 

LUNĂ

NR. EXEMPLARE DE URS / LUNĂ, UCISE 

ACCIDENTAL, ani cumulați, conform 

date ANPM 2010-2021

january 4

february 4

march 13

april 16

may 26

june 39

july 41

august 50

september 55

october 52

november 40

december 18

TOTAL 358  
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Tabel Nr.  7 - NR. EXEMPLARE DE URS / LUNĂ, CAPTURI  ACCIDENTALE, ani 

cumulați, conform date ANPM 2010-2021 

LUNĂ

NR. EXEMPLARE DE URS / LUNĂ, 

CAPTURI ACCIDENTALE, ani cumulați, 

conform date ANPM 2010-2021

Ianuarie 0

Februarie 1

Martie 6

Aprilie 14

Mai 15

Iunie 14

Iulie 2

August 6

Septembrie 17

Octombrie 9

Noiembrie 0

Decembrie 0

TOTAL 84  

Tabel Nr. 8  - NUMĂR EXEMPLARE DE URS / AN / JUDEȚE CAPTURATE 

ACCIDENTAL conform date ANPM 2010-2021 
JUDEȚ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

Alba 1 1 2

Argeș 1 2 3

Bacău 6 5 1 4 16

Bihor 1 1

Bistrița Năsăud 1 2 1 1 5

Brașov 2 1 4 7

Buzău 1 2 3

Caraş-Severin 1 1

Covasna 1 2 3 5 2 1 14

Gorj 2 2

Harghita 2 6 8

Maramureş 2 2

Mureș 4 4

Prahova 5 5

Sibiu 3 3

Suceava 3 3

Vrancea 1 2 2 5

TOTAL 2 0 2 0 1 1 2 12 5 14 9 36 84  
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Tabel Nr. 9  - Capturi accidentale URS pe ani/județe/cauze, conform date ANPM pentru anii 

2010-2020 

AN 

2010 - 

2020 JUDEȚ
cauze 

necunoscute

găsit 

abandonat în 

pădure

abandonat 

de ursoaică

prins în laț 

sau găsit 

rănit, 

tranchilizat, 

eliberat

salvat din 

pârâu

blocat într-un 

arbore 

fructifer

accidentat de 

autoturism

2010 Vrancea 1

2010 Buzău 1

2012 Gorj 2

2014 Brașov 1

2015 Covasna 1

2016 Covasna 2

2017 Argeș 1

2017 Bacău 6

2017 Prahova 5

2018 Alba 1

2018 Bistrița Năsăud 1

2018 Covasna 3

2019 Bacău 4 1

2019 Bistrița Năsăud 1 1

2019 Brașov 2

2019 Covasna 5

2019 Vrancea 1

2020 Bacău 1

2020 Bistrița Năsăud 1

2020 Brașov 1

2020 Covasna 2

2020 Harghita 1 1

2020 Vrancea 2

TOTAL 49 8 1 13 24 1 1 1  

Grup grafice Nr.  4 - Număr EXEMPLARE DE URS / AN CAPTURATE ACCIDENTAL, 

conform date ANPM pentru anii 2010-2021 

AN

NR. 

EXEMPLARE DE 

URS / AN 

CAPTURATE 

ACCIDENTAL, 

conform date 

ANPM 2010-

2021

2010 2

2011 0

2012 2

2013 0

2014 1

2015 1

2016 2

2017 12

2018 5

2019 14

2020 9

2021 36

TOTAL 84
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Grafic Nr. 7  - Număr EXEMPLARE DE URS / AN CAPTURATE ACCIDENTAL, 

conform date ANPM pentru anii 2010-2021 

 

 

Grup grafice Nr. 5 - NUMĂR EXEMPLARE DE URS / JUDEȚE CAPTURI 

ACCIDENTALE, ani cumulați, ordine alfabetică jud, conform date ANPM 2010-2021 

JUDEȚ NUMĂR EXEMPLARE DE URS / JUDEȚE CAPTURI ACCIDENTALE, ani cumulați, ordine alfabetică jud, conform date ANPM 2010-2021
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Bacău 16

Bihor 1

Bistrița Năsăud 5
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Buzău 3

Caraş-Severin 1

Covasna 14

Gorj 2

Harghita 8

Maramureş 2

Mureș 4

Prahova 5

Sibiu 3

Suceava 3

Vrancea 5

TOTAL 84
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Grup grafice Nr. 6  - NUMĂR EXEMPLARE DE URS / JUDEȚE CAPTURI 

ACCIDENTALE, ani cumulați, ordine crescătoare, conform date ANPM 2010-2021 

JUDEȚ NUMĂR EXEMPLARE DE URS / JUDEȚE CAPTURI ACCIDENTALE, ani cumulați, ordine crescătoare, conform date ANPM 2010-2021
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TOTAL 84
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Harta nr. 8 Distribuția capturilor și ucidelor accidentale la nivel național / 2010-2021 
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Concluzii în urma prelucrării datelor despre uciderile și capturile accidentale:  

Datele prelucrate au vizat doar cazurile de ucideri și capturi accidentale ale unor 

exemplare din specia urs brun care au fost anunțate la autorități și care s-au înregistrat în 

REGISTRUL NAȚIONAL al capturilor și uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, 

precum și ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2007. 

Corelarea cauzei cu localizarea s-a putut efectua doar la nivel de județ, pe ani. 

Observând creșterea graduală pe ani a înregistrărilor, atât a exemplarelor de urs ucise, cât 

și capturate se poate motiva în mai multe feluri: evoluția operațională a procedurii de 

înregistrare, creșterea conștientizării despre posibilitatea de anunțare a accidentului, înmulțirea 

cazurilor. Ca și în cazul înregistrării pagubelor, anul 2020 influențează creșterea graduală, 

observându-se că în 2020 au scăzut cazurile față de 2019, doar pentru a crește mai mult în 2021. 

Pe lângă fructificația abundentă a roadelor pădurii care a făcut urșii să se miște mai puțin spre 

zone antropizate, fenomenul pandemiei de COVID-19 a făcut ca și oamenii să se miște mai 

puțin. Dinamica acestor 2 factori poate motiva scăderea conflictelor dintre om și urs în 2020.  

În rândul evenimentelor soldate cu uciderea accidentală a unor exemplare de urs, loc 

fruntaș îl are județul Harghita, urmat de Covasna cu un număr de cazuri aproape înjumătățit, apoi 

Brașov. 

Evenimentele de capturi accidentale cel mai des înregistrate sunt în județul Bacău, 

Covasna și abia apoi Harghita și Brașov. 

Cauzele principale ale uciderilor accidentale înregistrate sunt accidentele rutiere, urmate 

de accidentele feroviare cu o frecvență înjumătățită față de cele rutiere. Se mai remarcă și 

decesele din cauze necunoscute și decesele unor urși prinși în laț. 

Cele mai frecvente cauze ale capturilor accidentale sunt lațurile puse de oameni, despre 

care aflăm, din surse non-formale că sunt puse pentru: protecția bunurilor/proprietății sau intenția 

de braconaj pentru urs sau pentru alte specii. Alte cazuri de capturi frecvente sunt înregistrate la 

exemplare de urși tineri care au fost abandonați înainte să se poată descurca singuri. 

Se constată că luna septembrie este cea mai încărcată de evenimente soldate cu uciderea 

sau capturarea urșilor. Toamna se coc recoltele și sus la munte se apropie iarna și diminuează 

oferta trofică. Urșii caută surse de hrană abundente pentru a se pregăti pentru iarnă și se mișcă 

mai mult în zone cu activități antropice. 
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3.2.1.2. Pagube provocate de specia urs brun în România conform HG nr. 1679/2008 

cauzate de specia urs, perioada 2012 – 2021 

 

Date furnizate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru perioada 2012 – 2021. 

 

Aceste date se referă la cazurile de pagube făcute de urs care s-au finalizat cu dosare 

înregistrate oficial în vederea acordării unor despăgubirii de către autoritatea centrală de mediu. 

Pentru aceste cazuri au fost întocmite dosare care îndeplinesc condițiile legale şi s-au îndeplinit 

toate formalitățile pentru aprobarea spre plată a despăgubirilor. 

 

Date folosite:  

- Centralizator date despăgubiri acordate în 2020 conform HG 1679/2008 

- Centralizator date despăgubiri acordate în 2021 conform HG 1679/2008 

- Tabele anexate la referatele pentru plăți din anul 2019 

- Centralizatoare dosare aprobate pentru plata despăgubirilor, primite de-a lungul anilor 

2014-2018. Culese, compilate și prelucrate pentru Raportul intermediar din 2019 

 

Poza nr. 3. Pagubă la o bovină provocată de o familie de urși / Suceava 

 

Sursa poză: Wild Bucovina 
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Grup grafice Nr. 7  - Număr dosare pagube urs pentru care MMAP a acordat despăgubiri, 

cumulat 2012-2021 / județe 
Județ Total număr dosare pagube urs pentru care MMAP a acordat despăgubiri, cumulat 2012-2021 / județe

Harghita 2033

Mureș 1744

Covasna 1087

Brașov 573

Argeș 499

Sibiu 404

Buzău 267

Suceava 230

Bistrița-Năsăud 202

Prahova 155

Neamț 121

Hunedoara 112

Alba 92

Vrancea 91

Bacău 72

Vâlcea 48

Dâmbovița 25

Maramureș 24

Gorj 19

Bihor 14

Cluj 13

Sălaj 9

Caraș-Severin 2

Arad 1

Timiș 1
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Tabel Nr.  10 - Număr dosare aprobate pentru despăgubiri (pagube făcute de URS)/ ani și 

județe, pentru care s-au acordat despăgubiri până la 31.12.2021 
Județ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total județ

Alba 4 8 14 11 9 17 29 92

Arad 1 1

Argeș 1 3 18 12 79 44 121 54 167 499

Bacău 2 1 5 4 14 17 29 72

Bihor 6 5 1 2 14

Bistrița-Năsăud 1 2 12 8 20 9 44 28 78 202

Brașov 2 2 24 23 30 90 78 129 53 142 573

Buzău 8 29 25 37 20 69 29 50 267

Caraș-Severin 1 1 2

Cluj 2 1 2 2 6 13

Covasna 26 6 60 40 87 226 167 175 142 158 1087

Dâmbovița 3 4 3 6 4 5 25

Gorj 2 1 3 5 8 19

Harghita 9 23 173 102 136 265 202 345 271 507 2033

Hunedoara 1 4 18 18 28 13 30 112

Maramureș 1 3 3 1 4 12 24

Mureș 1 31 95 49 101 276 164 381 186 460 1744

Neamț 1 2 1 8 6 12 34 7 50 121

Prahova 1 34 6 36 6 72 155

Sălaj 5 4 9

Sibiu 6 10 34 31 32 53 42 55 36 105 404

Suceava 1 1 1 27 34 47 32 87 230

Timiș 1 1

Vâlcea 4 3 7 7 27 48

Vrancea 3 2 3 2 9 12 28 12 20 91

SUMA 44 79 406 321 463 1170 838 1543 926 2048 7838  
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Tabel nr. 11. Analiza pagubelor provocate de specia urs brun  în sectorul agricol și zootehnic 

în perioada 2012 – 2021 conform date MMAP / HG 1679/2008 

 

 

Grup grafice Nr. 8  - Număr dosare  pagube urs înregistrate la Gărzile cumulat 2012-2021 
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Grup tabele nr. 1. Analiza comparativă a numărului de cazuri la nivel de localitate, a 

pagubelor provocate de specia urs brun  în sectorul agricol și zootehnic pentru două perioade: 

2012 –2016  și 2017-2021 

 

Grup hărți nr.1.  Analiza comparativă a numărului de cazuri la nivel de localitate, a 

pagubelor provocate de specia urs brun  în sectorul agricol și zootehnic pentru două perioade: 

2012 –2016  și 2017-2021 
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Grup hărți nr. 2. Analiza comparativă a valori dosarelor la nivel de localitate, a pagubelor 

provocate de specia urs brun  în sectorul agricol și zootehnic pentru doua perioade: 

 2012 –2016  și 2017-2021  

   

 

Grup tabele Nr. 2  - Număr dosare/ani și luni despăgubiri acordate de MMAP pentru pagube 

făcute de URS, 2020-2021 

AN Nr. dosare LUNĂ  %

2012 44 Ianuarie 0.40

2013 79 Februarie 0.52

2014 406 Martie 2.80

2015 321 Aprilie 4.19

2016 463 Mai 6.89

2017 1170 Iunie 11.83

2018 838 Iulie 13.57

2019 1543 August 20.69

2020 926 Septembrie 21.88

2021 2048 Octombrie 11.25

SUMA 7838 Noiembrie 4.67

Decembrie 1.30

TOTAL 100.00

Număr dosare/ani despăgubiri acordate de 

MMAP pentru pagube făcute de URS

Frecvența / luni a înregistrării dosarelor 

pentru care s-au acordat desăgubiri

 

 

Concluzii în urma prelucrării datelor despre despăgubirile acordate conform H.G. 

1679/2008 

Pentru ultimii 10 ani, se observă o creștere a numărului de dosare și a sumelor acordate 

pentru despăgubiri, tendința pe județe urmărind aceeași curbă ca tendința națională. 

Pe lângă probabilitatea de creștere propriu-zisă a numărului de pagube, înregistrarea și 

despăgubirea acestora sporită se poate datora și faptului că oamenii au devenit mai informați și 

conștienți de sistemul de compensații și că acest sistem s-a îmbunătățit în ultimii ani. 
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Fluctuația pagubelor pe ani este și în funcție de resursele de hrană naturale pentru urși. 

2020 a fost un an cu fructificație abundentă a speciilor de arbori care oferă hrană naturală urșilor 

(stejar, fag, gorun). Se poate observa scăderea numărului de dosare în acest an. 

Lunile din an cu cele mai multe înregistrări de pagube sunt septembrie și august. 

Județele cu cele mai multe pagube care au ajuns în stadiul de acordare a despăgubirilor 

sunt pe raza Gărzii Forestiere Brașov: Harghita, Mureș, Covasna, Brașov.  

Din aceste date se pot extrage informații pentru tipologie, doar pentru pagube în sectorul 

agricol. Dintre acestea, primează pagubele în rândul animalelor domestice care pășunează în 

zone cu habitate locuite de urs: bovine, ovine. Foarte aproape ca frecvență de pagubele la ovine, 

sunt cele în culturile agricole de porumb, urmate de pagubele la albine/stupine. 

Alte tipuri de animale domestice atacate de urs, mai adesea în gospodării, decât pe pășuni 

și la stâne ca bovinele și ovinele, sunt: porcine, păsări de curte (în general găini, dar și rațe, gâște, 

curci, bibilici), caprine, ecvide (măgari, cai), iepuri, câini, bivoli. 

Culturi agricole păgubite de urs, cu o frecvență mai redusă, sunt și: grâu, floarea soarelui, 

sfeclă, cartofi, orz, orzoaică, triticale, soia secară, dovleac, lucernă, sorg. Alegerea ursului este în 

funcție de disponibilitatea culturii, nu de tipul de cultură în sine. Dacă porumbul se cultivă mai 

mult, este normal ca pagubele la porumb să fie mai multe decât la alte culturi. 

Pagube la pomi fructiferi sunt declarate în special în livezi, dar şi în gospodării: pruni și 

meri cel mai des, dar şi la nuci, cireşi, peri. 

În județul Harghita se remarcă de departe pagubele în rândul bovinelor și ca cea mai mare 

frecvență de tip de pagube și comparativ cu pagubele la bovine din alte județe. Acest lucru se 

poate datora reliefului zonei și culturii de creșterea animalelor, în special bovine. Pe de altă 

parte, turmele de bovine au efective mai mici de animale decât turmele de oi și bovinele sunt mai 

valoroase decât oile, fapt care poate indica o cauză în declararea mai frecventă a bovinelor 

atacate de urs, decât ovinele, pierderea celor din urmă fiind mai puțin semnificativă. Acest 

principiu se poate aplica și altor tipuri de pagube, în sensul că păgubitul alege foarte des să nu 

mai declare paguba, dacă consideră că compensația nu merită efortul parcurgerii procedurii 

pentru acordarea despăgubirii. 

Tipul de pagubă pe zone, este legat de activitățile de producție specifice zonei. 
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3.2.1.3. Conflicte directe om-urs, soldate cu vătămarea corporală a omului de către urs 

 

Surse date: 

- Alte proiecte 

- Acțiuni de teren 

- Instituții cu potențiale implicații (IGPR, INML, INS, primării, gestionari) 

- Mediul online, mass-media. 

 La începutul proiectului, în 2014, s-au colectat date despre vătămări ale omului de către 

urs din alte proiecte în care au fost implicați membrii din echipa proiectului. S-a continuat 

colectarea de date despre astfel de situații conflictuale de către personalul de teren, prin 

interacțiunea directă cu factori de interes (localnici, gestionari, autorități locale), ulterior și prin 

interviuri. S-au trimis adrese pentru solicitarea acestui tip de date la INS (Institutul Național de 

Statistică) și INML (Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici București), instituții 

care nu au putut furniza datele solicitate. În urma solicitărilor trimise către IGPR și 27 de 

Inspectorate de Poliție Județene pe raza cărora există populații de urs, am obținut răspunsuri de 

la 16 dintre acestea, unele care indicau că nu au date în acest sens, iar din unele județe am obținut 

niște date pentru solicitarea transmisă.  

S-a constatat că nu există o bază de date oficială cu persoanele vătămate de către urs, 

astfel că, în cadrul acestei acțiuni, s-a construit o bază de date pe informații din mass-media. 

Datele colectate pe alte căi menționate anterior au fost suprapuse cu datele obținute din mediul 

online. Fiecare informație a fost verificată și nu s-au înregistrat dubluri în baza de date. 

Baza de date astfel construită conține link-uri către articole care au relatat evenimentul. 

Studiul documentelor s-a efectuat pentru a putea identifica și alte informații care să îmbogățească 

conținutul informațional pentru factori determinanți ai conflictelor. 

 

Grup grafice nr. 9. Analiza conflictelor directe provocate de specia urs brun 

 finalizate cu răniri sau decese umane în perioada 2004-2021 – Număr cazuri 
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Grup grafice Nr. 10  - Centralizare numerică a cazurilor de vătămare a omului de către urs 

incidente-răniți-morți/județe, date cumulate ani 2004-2021, ordine crescătoare 

 

 

Harta Nr. 9.  Distribuția oamenilor răniți și decedați în urma conflictelor directe om-urs, 

conform datelor colectate cumulate, pentru perioada 2004-2021 

 

 

 

 

 



Plan de management pentru conservarea populației de urs din România     Pagină 74 din 117 

 

 Tabel Nr.  12 - Centralizare numerică a cazurilor de vătămare a omului de către urs 

incidente-răniți-morți/ luni, date cumulate ani 2004-2021 

LUNĂ

număr 

incidente

număr 

răniți

număr 

morți

JANUARY 9 8 1

FEBRUARY 6 6 0

MARCH 5 4 1

APRIL 12 11 3

MAY 16 16 2

JUNE 27 29 2

JULY 40 40 5

AUGUST 35 38 2

SEPTEMBER 38 39 3

OCTOBER 39 59 4

NOVEMBER 14 13 1

DECEMBER 7 5 2

SUMA 248 268 26  

 

Tabel Nr. 13  - Cazuri de vătămare a omului de către urs număr incidente și frecvență/tip 

zonă, date cumulate ani 2004-2021 

tip zonă

număr 

incidente %

număr 

răniți %

număr 

morți %

cabană turistică 4 1.61 7 2.61 1 3.85

colectare gunoaie 1 0.40 1 0.37 0 0.00

fără reper 22 8.87 22 8.21 1 3.85

gol alpin 2 0.81 3 1.12 0 0.00

gospodărie 18 7.26 20 7.46 1 3.85

în apropiere de localitate 13 5.24 17 6.34 1 3.85

în localitate 9 3.63 11 4.10 1 3.85

livadă 7 2.82 8 2.99 1 3.85

pădure 65 26.21 67 25.00 11 42.31

pășune 33 13.31 36 13.43 2 7.69

pe malul unei ape 5 2.02 4 1.49 1 3.85

poiană 2 0.81 2 0.75 0 0.00

stână 33 13.31 35 13.06 2 7.69

teren agricol 17 6.85 17 6.34 3 11.54

traseu pădure 12 4.84 12 4.48 1 3.85

zonă campare 5 2.02 6 2.24 0 0.00

SUMA 248 100.00 268 100.00 26 100.00  
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Tabel Nr. 14  - Cazuri de vătămare a omului de către urs număr incidente și frecvență/tip 

activitate desfășurată de om când a avut loc vătămarea, date cumulate ani 2004-2021 

tip activitate 

număr 

incidente %

număr 

răniți %

număr 

morți %

activități recreative 28 11.29 39 14.55 5 19.23

agricole 11 4.44 11 4.10 3 11.54

alte activități 8 3.23 12 4.48 1 3.85

braconaj 1 0.40 0 0.00 1 3.85

cules poame 4 1.61 4 1.49 1 3.85

gospodărie 17 6.85 19 7.09 0 0.00

neidentificată 45 18.15 39 14.55 8 30.77

păstorit/pășunat 74 29.84 78 29.10 5 19.23

pe stradă 9 3.63 15 5.60 0 0.00

protecție bunuri 3 1.21 3 1.12 0 0.00

recoltare ciuperci / fructe 

de pădure 21 8.47 21 7.84 1 3.85

silvice/cinegetice 23 9.27 23 8.58 1 3.85

strâns lemne / vreascuri 4 1.61 4 1.49 0 0.00

SUMA 248 100.00 268 100.00 26 100.00  
 

Tabel Nr. 15  - Oameni vătămați de către urs / UAT, cumulat anii 2020-2021 

județ U.A.T. - ordine alfabetică jud și U.AT. nr 

incidente 

nr 

răniți 

nr 

morți 

AG AREFU 1 1 0 

AG BEREVOESTI 1 1 0 

AG DAMBOVICIOARA 1 1 0 

AG MICESTI 1 1 0 

BC MANASTIREA CASIN 1 1 0 

BV COMANA 1 1 0 

BV MUNICIPIUL FAGARAS 1 1 0 

BV PREJMER 1 0 1 

BV RECEA 1 1 0 

CV GHELINTA 1 1 0 

CV MUNICIPIUL SFANTUL GHEORGHE 1 1 0 

CV ZAGON 1 1 0 

HD BOSOROD 1 1 0 

HD MARTINESTI 1 1 0 

HR ATID 1 1 0 

HR CAPALNITA 1 1 0 

HR FRUMOASA 1 1 0 

HR LAZAREA 1 1 0 

HR LUNCA DE JOS 1 1 0 

HR LUPENI 1 1 0 

HR PLAIESII DE JOS 1 1 0 

HR SACEL 1 1 0 

HR SICULENI 2 2 0 

HR SIMONESTI 1 1 0 
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HR SUSENI 1 0 1 

HR TULGHES 1 1 0 

HR VOSLABENI 1 1 0 

MH OBARSIA-CLOSANI 1 2 0 

MM ORAS CAVNIC 1 1 0 

MM SARASAU 1 1 0 

MS GORNESTI 1 0 1 

MS ORAS MIERCUREA NIRAJULUI 1 1 0 

MS RASTOLITA 1 2 0 

MS SASCHIZ 1 1 0 

NT GARCINA 2 2 0 

PH MANECIU 1 1 0 

PH ORAS AZUGA 1 0 1 

PH ORAS BREAZA 1 1 0 

PH ORAS COMARNIC 1 1 0 

PH TELEGA 1 1 0 

SB ARPASU DE JOS 1 1 0 

SB PORUMBACU DE JOS 1 1 0 

SV MUNICIPIUL CAMPULUNG 

MOLDOVENESC 

1 1 0 

SV PANACI 1 1 1 

VN CAMPURI 1 3 0 

 SUMA 47 47 5 

 

Concluzii: Conflicte directe om-urs soldate cu vătămarea omului de către urs 

 

Datele prelucrate în acest capitol reprezintă minimul de cazuri soldate cu vătămarea 

omului de către urs, întrucât au fost colectate din mai multe surse, neexistând un registru oficial 

pentru acest tip de date. Se observă o creștere în timp a cazurilor identificate, acest lucru 

nereprezentând neapărat numărul de cazuri de incidente reale. Diseminarea acestui tip de 

informație în ultimii ani poate avea diverse motive: amploarea accesului la informație prin 

mediul online, interesele în creștere asupra subiectului, dinamica informației despre aceste 

incidente în raport cu subiectele arzătoare ale timpului respectiv. De exemplu, în anul 2020 s-au 

identificat foarte puține cazuri de vătămări comparativ cu ultimii ani. Acest lucru se poate datora 

și faptului că atenția presei și a publicului a fost mai concentrată pe pandemie, pe lângă motivația 

legată de fructificația naturală abundentă și limitările de circulație impuse de pandemie în 2020, 

amintite anterior.  

Analizând toate cazurile identificate cumulate, pe județ, pentru anii 2004-2021, se 

observă, ca și la alte tipuri de conflicte, că Harghita se află pe primul loc la incidente soldate cu 

vătămarea omului de către urs (71 incidente), detașat de alte județe, urmat de: Brașov (31 

incidente) la mai puțin de jumătate din cazurile din Harghita și nu foarte departe de numărul 

incidentelor din Brașov se află Prahova (25 incidente) și Argeș (23 incidente). 

Ca și timp din an, lunile septembrie și octombrie sunt cele mai încărcate cu astfel de 

evenimente, urmate, bineînțeles de lunile din vară. 
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 Reperele asupra locației ne-au indicat că tipul zonei în care au loc cel mai des conflicte 

directe om-urs, este în pădure sau în apropierea acesteia. Tot des, sunt incidente la locurile de 

pășunat și la stâne.  

Cei mai mulți oameni vătămați au fost din rândul celor care realizau activități de 

păstorit/pășunat.  

În relatările păstorilor aflăm că cei mai curajoși se confruntă cu ursul în încercarea de a salva 

animale domestice, câteodată cu bâta, câteodată cu câinii, aceștia dovedind de multe ori rolul 

important pe care îl dețin la stâne. Mulți spun, că de frica urșilor, se găsesc foarte greu angajați 

care să îngrijească oi sau vaci în zone în apropierea cărora se știe că sunt urși și mulți proprietari 

preferă să țină animalele în grajduri. Acest efect are consecințe nedorite din punct de vedere 

socio-economic și al calității produselor obținute în mod tradițional. 

Ca și tip de zonă în care au avut loc atacuri se remarcă și gospodăriile, grădinile, 

terenurile agricole, acestea fiind zone în care oamenii, nu se așteaptă să întâlnească ursul. Se 

poate remarca lipsa incidentelor soldate cu vătămarea omului de către urs în intravilan în aria de 

implementare a proiectului. Comunitățile din această zonă sunt conștiente de prezența ursului și 

de modalitățile de prevenire a conflictelor. 

În topul activităților efectuate de om în momentul în care a fost vătămat de urs, sunt 

activitățile recreative, de tipul: drumeții în habitatul ursului, plimbat câine, alergat, mers cu 

bicicleta. Alte activități care se remarcă sunt: silvice/cinegetice (exploatări forestiere, lucrări de 

întreținere/curățare, vânătoare) și recoltarea ciupercilor/fructelor de pădure. 

Pentru vătămările care au avut loc în gospodărie, s-au identificat repere legate de 

activitățile gospodărești: grădinărit, hrănit animale, cules roade, reparat gard sau doar se afla în 

curte. 

 Tipul de conflict rezultat din aceste date este conflict direct om-urs soldat cu vătămare 

corporală: rănire, ucidere. 

Acest tip de conflict poate fi împărțit în: 

- Vătămare oameni în timpul activităţilor din habitatul ursului (păstorit/pășunat, activități 

recreative, culegere fructe de pădure şi ciuperci, vânătoare, lucrări silvice); 

- Vătămare oameni în apropierea aşezărilor umane (gospodării, grădini, culturi agricole, 

livezi, pe stradă); 

 Deși știrile prezintă mai mult urmările incidentelor decât relatarea circumstanțelor care au 

dus la incident, s-au putut obţine şi informaţii care să vină în sprijinul stabilirii factorilor 

determinanţi. În acest scop s-au considerat indiciile asupra tipului de locație, repere asupra 

activităţii pe care o realiza omul care a fost atacat de urs şi orice informație punctuală. 

 Se observă că majoritatea incidentelor au avut loc în habitatul natural al ursului. De aceea 

este foarte important pentru cei care desfășoară activităţi în zone populate cu urşi să cunoască şi 

să respecte spațiul, comportamentul şi necesitățile ursului. 

 Se înțelege că motivele care au stat la baza atacurilor asupra unor oameni de către urşi au 

fost cel mai des legate de hrană şi întâlniri ale omului cu ursul care a făcut ursul să se simtă în 

pericol. 

 Categoria de persoane cel mai des vătămată sunt păstorii, atacurile având loc la stână sau 

locuri de pășunat. Se presupune că vătămarea a avut loc în urma încercării păstorilor de a-şi 

proteja bunurile. Se recomandă luarea unor măsuri de prevenție a conflictelor (ex. alegerea 

amplasării stânei, îngrădirea corespunzătoare). 
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Următorii care au suferit astfel de incidente sunt turiștii şi localnicii în plimbările lor în interiorul 

habitatului natural al ursului. Astfel de incidente au avut loc atât pe drumuri forestiere, poteci şi 

trasee turistice, cât şi în afara acestor căi de acces. Pentru drumeți pe teritoriul ursului există 

recomandări de evitare a incidentelor neplăcute. Unele relatări arată că urşii au fost deranjați la 

locurile de odihnă sau hrană de câini de companie şi împinși înspre om.  

Alegerea locurilor de campare şi respectarea unor norme de prevenție de atragere a 

urşilor este o altă problemă care ar trebui să fie în atenția turiștilor. 

Un număr crescut de incidente se remarcă şi în locurile din care ursul îşi poate procura 

hrană: în locurile cu ciuperci sau fructe de pădure, în culturi agricole, în livezi sau în gospodării. 

Incidentele pot apărea datorită faptului că omul poate fi considerat ca şi concurent pe sursa de 

hrană sau ca şi pericol dacă acesta încearcă să alunge ursul pentru a-şi proteja bunurile. 

 

3.2.1.4. Tipologia conflictelor om urs 

 Conflicte directe om-urs legate de: 

- Prezenţă urs în intravilan și/sau în zone cu activități antropice: Creează teamă, disconfort, 

panică – considerat pericol pentru oameni sau bunuri; 

- Prezenţa ursului la locurile de colectare a gunoiului: împrăştie gunoaiele, deteriorează 

recipiente de colectare a gunoaielor, mută tomberoane în drum şi încurcă circulaţia; 

- Vătămare om - rănire, ucidere: 

- vătămare oameni în timpul activităţilor din habitatul ursului (păstorit/pășunat, 

activități recreative, culegere fructe de pădure şi ciuperci, vânătoare, lucrări silvice); 

- vătămare oameni în apropierea aşezărilor umane (gospodării, grădini, culturi 

agricole, livezi, pe stradă, obiective turistice, etc.); 

 Pagube în sectorul agricol: 

- La animale domestice (în special la stâne, dar şi în gospodării): bovine, ovine, porcine, 

păsări de curte (în general găini), ecvide (măgari, cai), caprine, câini, bubaline, iepuri;  

- În pomicultură (în special în livezi, dar şi în gospodării): mai ales la livezile de pruni şi 

meri, dar şi la nuci, cireşi; 

- La albine/stupine; 

- În culturi agricole: cel mai des la porumb și grâu, dar şi alte furaje, cartofi, floarea-

soarelui; 

 Pagube în sectorul silvic: 

- Pagube la arbori: distruge scoarța unor arbori din pădure;  

- Pagube în pepiniere: strică puieți; 

 Alte pagube materiale: 

- Garduri și infrastructură de protecție; 

- Anexe gospodărești: cotețe, grajduri, locuri de depozitare, acoperișuri; 

- Geamuri, uși; 

- Obiecte de grădină; 

- Recipiente gunoi,  boxe depozitare și colectare resturi menajere; 

- Morminte, cruci, felinare; 

- Produse alimentare; 

- Autoturisme; 

- Infrastructură turistică: panouri/marcaje turistice, salte de protecție de pe pârtii de ski, 

tunuri de zăpadă; 
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 Accidente feroviare sau rutiere: soldate cu rănire sau ucidere urs şi avarii provocate la maşină; 

 Prindere urs în laţ/șufă sau alte capcane ilegale intenționate sau nu (exemplu: pui căzuți în 

canale, urși prinși în garduri, etc.); 

 Braconaj: vătămarea sau eliminarea intenţionată a urşilor de către oameni cu diferite scopuri 

(apărarea proprietății, prevenire pagube la culturi și livezi, etc.) sau pentru obținerea 

diferitelor foloase de pe urma lui (al folosirii cărnii, a blănii ursului sau altele). 

 Concurență pe sursa de hrană administrată de către gestionarii fondurilor cinegetice pentru 

speciile pentru care trebuie să asigure hrană suplimentară conform contractului de gestiune 

(urșii consumă hrana destinată mistreților sau cervidelor în perioada sezonului rece); 

Poza Nr. 4. Urs la Cetatea Râșnov – Poarta de intrare în cetate 

 

Poza Nr. 5. Urși în intravilan Harghita ( Sursa: mass-media) 
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Poza Nr. 6. Urși pe domeniul public în oraș la resturi menajere, iarna - Brașov 

 
 

Poza Nr. 7. Urși pe domeniul public în oraș la resturi menajere - Brașov 
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                    Poza Nr. 8. Urs pe pârtie, Predeal (sursă: Salvamont) 

 

 

Poza Nr. 9. (colaj) Urs pe pârtie, Predeal (sursă: Salvamont) 
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Poza Nr. 10. Atac urs, lac Sfânta Ana, jud. Harghita 2017 (Sursa: www.protv.ro) 

 

                              

Poza Nr. 11. Adult atacat de urs 

Bacău – Mănăstirea Cașin - 2017                                                

Poza Nr. 12. Copil, 14 ani, atacat de urs 

în fața blocului, Municipiul Făgăraș 2017 

 

Sursa: www.libertatea.ro                                            

 

Sursa: www.libertatea.ro 
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Poza Nr. 13. Vacă omorâtă de urs Bucovina   

 

Poza Nr. 14. Oi omorâte de urs jud. HR 

 
Poza Nr. 15. Vacă omorâtă de urs 

 

Poza Nr. 16. Oi omorâte de urs 

 

   

Poza Nr. 17. Măr distrus de urs în livadă 
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Poza Nr. 18. Stupi distruși de urși 

 
 

Poza Nr. 19. Urs la stupi, photo-trap 
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Poza Nr. 20. Femelă urs cu 2 pui călcați de tren – Timișul de sus – Jud. Brașov 

 

 

Poza Nr. 21. Urs călcat de autoturism– Timișul de jos – Jud. Brașov 
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Poza Nr. 22. Urs accidentat de mașină, Praid (Sursa: mass-media) 

 
 

Poza Nr. 23. Urs cerșetor, Sinaia 
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Poza Nr. 24. Urs prins în laț în livadă și comunitatea locală 

 
 

 

Poza Nr. 25. Urs prins în gard la marginea unei livezi 
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Poza Nr. 26. Urs prins în laț 

 
 

Poza Nr. 27. Urs la loc de hrănire mistreți (Sursa: gestionari fonduri cinegetice) 
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3.2.1.5. Factori determinanţi în apariția conflictelor 

- Expansiunea intravilanului în unele zone; 

- Amplasare construcții în interiorul sau în apropierea habitatului ursului; 

- Dezvoltarea antropică: Datorită faptului că habitatele favorabile ursului s-au micșorat 

şi s-a pierdut din conectivitatea habitatelor, în unele zone au rămas efective mai mari 

de urşi decât poate suporta zona respectivă. 

- Unele zone au ajuns să aibă suprapopulare de urşi din diverse motive; 

- Managementul neadaptat al resturilor menajere: nu există containere speciale; se 

amplasează containere la liziera pădurii; lipsa unui program eficient de colectare a 

gunoaielor; 

- Concurența omului cu ursul pe oferta trofică din pădure, în unele zone și în unele 

perioade; 

- Activitățile umane realizate pe teritoriul ursului; Cele mai multe se referă la 

activitățile de păstorit şi de turism din care au rezultat şi atacuri directe urs-om; 

- Disturbarea ursului în afara habitatelor naturale; 

- Prezenţa unei surse de hrană ușor accesibilă: orice sursă de hrană care se află în sau în 

apropierea habitatului ursului îl poate atrage. În cazul stânelor elementele care 

facilitează conflictele sunt: așezarea stânei, lipsa unei paze eficiente. În cazul 

pagubelor la bovine, care au fost cel mai des înregistrate, se constată că au avut loc pe 

pășune şi mai ales seara. Bovinele sunt lăsate de multe ori pe pășune fără a fi îngrădite 

şi păzite corespunzător.  

- Hrănirea intenționată a urșilor în intravilan sau în apropiere de zone în care se 

desfășoară activități umane: Aceștia asociază prezența omului cu accesul facil la 

hrană. 

- Lăsarea porumbului nerecoltat în teren în perioada de toamnă-iarnă; 

- Mijloace de protecţie şi prevenire rudimentare sau inexistente la locurile care 

reprezintă o sursă de hrană şi pot atrage urşii; Spre exemplu lațul pus la livezi a dus de 

multe ori la vătămarea urşilor; 

- Necunoașterea necesităților, spațiului şi comportamentului ursului: mai ales în cazul 

conflictelor de vătămare; 

- Utilizarea necorespunzătoare e terenurilor din interiorul sau din apropierea habitatului 

ursului; 

- Amplasarea diferitelor zone de realizare activităţi umane (stâne, zone de campare, 

construcții, etc.) fără a se lua măsuri preventive; 

- Nerespectarea regulilor de drumeție de prevenție a conflictelor cu urşii; 

- Nesemnalizarea zonelor de trecere pentru urşi: pentru a evita accidentele rutiere şi 

feroviare; 

- Distanţa redusă faţă de pădure a: aşezărilor umane, stânelor, livezilor, culturilor 

agricole, etc.; 

- Reducerea hrănirii frecvente a urșilor în pădure de către gestionarii fondurilor 

cinegetice în zone cu densități mari; 
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- Informare și conștientizare insuficientă asupra metodelor de prevenție a conflictelor 

om-urs; 

- Gradul de acceptanță scăzut, în unele locuri, față de specia urs; 

 

3.2.1.6. Măsuri de soluționare conflicte adoptate (proactive și reactive) 

 

- S-a apelat la autorități şi s-au întocmit dosare pentru acordarea de despăgubiri;  

- S-au anunțat autorităţile cu privire la prezența ursului înainte şi după ce s-au produs 

pagube; 

- Acţiuni de patrulare şi monitorizare în zonele cunoscute de risc (gestionari, poliție 

locală, jandarmerie, primărie); 

- S-a încercat îndepărtarea ursului de către gestionarii fondurilor cinegetice prin acțiuni 

de goane și de către Jandarmeria și Poliția Română prin acțiuni de speriere cu sisteme 

acustice şi/sau luminoase; 

- În unele locuri s-au făcut acțiuni de capturări și relocări; 

- S-au realizat intervenții prin acțiuni specifice de vânătoare (de multe ori prea târziu) 

de către gestionarii fondurilor cinegetice, în baza derogărilor obținute de la Ministerul 

Mediului; 

- Pază cu câini: funcțională câteodată la stâne,  puțin funcțională la culturi; 

- S-au pus lațuri; 

- Hrănire complementară a urşilor în pădure – bariere de hrană; 

- În unele zone s-au golit containerele seara pentru a elimina sursa de atracție; 

- În unele zone (Râșnov-Valea Prahovei) s-au instalat sisteme anti urs, de protecție a 

pubelelor de colectare a resturilor menajere; 

- Informare şi conştientizare asupra prezenţei ursului, asupra interdicțiilor de hrănire a 

acestora şi modalității de deplasare prin pădure în zonele frecventate de urşi; 

- În unele cazuri s-au închis animalele în strungă; 

- Sisteme de protecție rudimentare: gard din sârmă cu stegulețe, sisteme luminoase, foc 

(cu cauciucuri, și altele), sticle de plastic cu pietre în pomi, gard ghimpat,  

- S-au instalat garduri electrice; 

- S-a schimbat locul de depozitare a surselor de hrană; 

- S-au braconat urşi. 

 

3.2.1.7. Concluzii generale analiza conflictelor om-urs la nivel național 

Tendința conflictelor în ultimii ani analizați (2010-2021) este una crescătoare cu o mare 

diferență anuală, în anii în care nu se înregistrează fructificație la speciile forestiere care fac 

parte din dieta ursului (fag, stejar, etc.). 

Cazurile de conflicte înregistrate (pagube, accidente, vătămări) au o curbă graduală, în 

creștere, la nivel național, în ultimii 10 ani, însă anul 2020 influențează creșterea graduală, 

observându-se că în 2020 au scăzut cazurile față de 2019, doar pentru a crește mai mult în 

2021. Pe lângă fructificația abundentă a roadelor pădurii din anul 2020 care a făcut urșii să se 

miște mai puțin spre zone antropizate, fenomenul pandemiei de COVID-19 a făcut ca și 
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oamenii să se miște mai puțin. Dinamica acestor 2 factori poate motiva scăderea conflictelor 

dintre om și urs în 2020.  

 

Tabel Nr.  16. Despăgubiri, incidente soldate cu vătămare, ucideri cumulat cu capturi 

accidentale, anii 2012-2021 

AN

Număr dosare/ani 

despăgubiri acordate de 

MMAP pentru pagube făcute 

de URS

NR. Incidente vătămări om 

de către urs / AN

NR. EXEMPLARE DE URS 

/ AN, cumulat UCISE și 

CAPTURATE 

ACCIDENTAL

2012 44 11 8

2013 79 8 6

2014 406 15 34

2015 321 13 10

2016 463 17 13

2017 1170 29 47

2018 838 32 49

2019 1543 29 84

2020 926 6 50

2021 2048 41 135

SUMA

 2012-2021 7838 201 436  
 

Grafic Nr.  Curba date: Despăgubiri, incidente soldate cu vătămare, ucideri cumulat cu 

capturi accidentale, pe anii 2012-2021 
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Rezultatele acestui studiu au fost, sunt și vor fi diseminate către factorii interesați, 

îndeosebi cei cu rol și atribuții în gestiunea faunei (autorități de mediu, autorități locale, 

gestionari de fonduri cinegetice). Informațiile astfel diseminate sunt folosite în strategii locale 

de abordare a situațiilor conflictuale în funcție de specificul conflictului. De asemenea, s-au 

identificat aspecte care pot fi îmbunătățite în legislație și sistem de înregistrare pagube și 

acordare despăgubiri. S-au făcut propuneri concrete în acest sens, la întâlniri de lucru 

organizate de Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, propuneri legislative care au fost 

promovate de acest minister, astfel că în ianuarie 2020 a fost adoptată LEGE Nr. 13/2020 din 

9 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 

cinegetic nr. 407/2006. S-a făcut o analiză a Articolului 13 care se referă la pagube și 

despăgubiri, pentru a identifica modificările generate. La sfârșitul lui 2021, normele de 

aplicare sunt în procedură de promulgare.  

În februarie 2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a folosit din rezultatele 

studiului pentru a elabora un Proiect de ordin care stabilește nivelul maxim de intervenție și 

prevenție în cazul speciei urs brun (Ursus arctos) (Anexa nr. A.2.1. Referat de aprobare 

proiect de ordin nivel intervenție și prevenție urs la FINAL Report) 

Utilizarea rezultatelor au cea mai mare relevanță și importanță, prin folosirea lor în 

elaborarea celor mai utile instrumente (legislativ și strategic) pentru managementul speciei 

urs în România: 

 Planul de acțiune pentru conservarea populației de urs brun (Ursus arctos arctos) 

din România 

 Planul de management pentru conservarea populației de urs brun din România 

Ca în orice domeniu și pe orice subiect, polarizarea nu aduce nimic bun nici pentru 

om, nici pentru urs. O echilibrare a viziunilor într-un dialog constructiv și adoptarea unui 

pachet de măsuri cu care să fie de acord toate părțile implicate ar aduce beneficii majore în 

scopul coexistenței om-urs. Este posibil să nu fie complet mulțumit fiecare grup, însă 

compromisuri sunt necesare de toate părțile pentru a asigura perpetuarea pe termen lung a 

speciei urs și restaurarea gradului de acceptanță în unele comunități locale. 

Armonizarea intereselor și utilizarea experienței celor care au gestionat situații 

conflictuale dintre om și urs, poate duce la adoptarea unor soluții optime, agreate de toate 

grupurile de interese. Numai un pachet de măsuri agreat de toate grupurile de interese, în 

special de cei care coexistă cu ursul zi de zi, poate fi sustenabil. 

 

3.2.2. Riscul de conflicte directe om-urs 

3.2.2.1. Zonarea riscurilor de conflicte din aria proiectului LIFE FOR BEAR 

Zonarea riscurilor de conflicte din aria proiectului a fost finalizată în 2018. 

Rezultatele obținute au fost folosite pentru direcționarea unor acțiuni concrete, cum ar fi: 

instalarea unor sisteme de protecție la stâne, livezi, ferme apicole, culturi agricole/silvice, 
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locații private de tip tabără, pensiune, locuință,  identificarea zonelor optime pentru instalarea 

sistemelor anti-urs pentru eurocontainere la platforme de colectare a deșeurilor. 

 

Realizare model de risc de conflicte directe în zona de implementare a proiectului 

Pentru evaluarea conflictelor potențiale dintre om şi urs s-au identificat conflictele 

existente şi s-au determinat cele potențiale, grupate pe zone potențiale de risc de conflicte 

dintre om și urs, în vederea asigurării unui management eficient al acestora. 

Pentru a determina conflictele potențiale s-a realizat o analiză privind situațiile 

conflictuale dintre om şi urs din zona de implementare a proiectului, care au fost identificate 

prin acțiuni de teren, studiul datelor scriptice existente și prin realizarea chestionarului și 

interviului care au vizat factorii de interes. 

Pentru identificarea şi cartarea distribuției zonelor principale de conflicte potențiale 

dintre comunitățile locale şi specia urs, s-au definit criterii de evaluare a riscului de conflicte 

care au la bază categoria de folosință a terenului, activitățile antropice realizate în sit şi 

măsurile de prevenire conflicte aplicate sau neaplicate în zonă. 

 

Criterii de evaluare a riscului de conflicte om-urs:  

1. Categoria de folosință a terenului:  

a. intravilan construit 

b. intravilan neconstruit 

c. pădure la limită intravilan (200m) 

d. teren arabil în interiorul sau la limita pădurii 

e. pășune înconjurată de pădure 

f. livadă la limita pădurii 

g. pășune lângă pădure 

h. livadă la distanţa mai mare 500 m de pădure 

i. pădure la distanţa mai mare de 200 m de intravilan 

j. trup pădure izolat, fără activităţi antropice intense  

 

2. Activităţi antropice realizate în zonă 

a. Așezări umane izolate şi permanente înconjurate de pădure  

b. Așezări umane izolate şi sezoniere înconjurate de pădure (cabane, stâne, ferme, zone 

turistice, etc.)  

c. Așezări umane sezoniere la limita pădurii (sub 200 m) 

d. Pășunat pe pășuni înconjurate de păduri 

e. Pășunat pe pășuni înconjurate la limita pădurii 

f. Agricultură realizată în interiorul sitului fără sisteme de protecţie 

g. Colectarea ciupercilor şi a fructelor de pădure din interiorul sitului 

h. Exploatarea resurselor naturale (gaz, petrol, carieră, mină, balastieră,  

i. Lucrări silvice 

j. Vânătoarea   
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3. Măsuri de prevenire conflicte luate în zona sitului 

a. Fără măsuri 

b. Măsuri rudimentare (câini legați la colțul proprietății, focuri de cauciucuri sau bălegar în 

zonele de culturi, panglici, sticle de plastic cu pietricele atârnate în pomi, etc.)  

c. Măsuri eficiente (garduri electrice, garduri de protecţie rezistente, sisteme de avertizare, 

management al resturilor menajere eficient (unde e cazul), câini de pază specializați, etc.)  

 

Clasificarea riscului de conflicte din zona Brașov-Valea Prahovei 

 - Zonă de risc major  

o Prezenţa repetată a speciei urs în: intravilan construit; 

intravilan neconstruit; pădure la limită intravilan (200m); 

teren arabil în interiorul sau la limita pădurii. 

o Prezenţa repetată a speciei urs în următoarele zone de 

activitate ale omului:  

așezări umane izolate şi permanente înconjurate de pădure; 

așezări umane izolate şi sezoniere înconjurate de pădure 

(cabane, stâne, ferme, zone turistice, etc.) şi așezări umane 

sezoniere la limita pădurii (sub 200 m).  

o Fără măsuri de prevenire împotriva conflictelor luate de 

către oameni în zonele de activitate din interiorul sitului.  

- Zonă de risc mediu 

o Prezenţa repetată a speciei urs în: pășune înconjurată de 

pădure; livadă la limita pădurii şi pășune lângă pădure. 

o Prezenţa repetată a speciei urs în următoarele zone de 

activitate ale omului:  

Pășunat pe pășuni înconjurate de păduri; pășunat pe pășuni 

înconjurate la limita pădurii; agricultură realizată în 

interiorul sitului fără sisteme de protecţie; colectarea 

ciupercilor şi a fructelor de pădure din interiorul sitului şi 

exploatarea resurselor naturale (gaz, petrol, carieră, mină, 

balastieră, etc.).  

o Aplicarea de măsuri rudimentare de prevenire împotriva 

conflictelor în zonele de activitate din interiorul sitului.  

- Zonă de risc scăzut 

o Prezenţa repetată a speciei urs în: livadă la distanță mai 

mare 500 m de pădure; pădure la distanță mai mare de 200 

m de intravilan şi trup pădure izolat, fără activităţi 

antropice intense.  

o Prezenţa repetată a speciei urs în următoarele zone de activitate ale omului: 

lucrări silvice şi cinegetice (vânătoarea).  

o Aplicarea Măsuri eficiente (garduri electrice, garduri de protecţie rezistente, sisteme de 

avertizare, management al resturilor menajere eficient (unde e cazul), câini de pază 

Denumire Risc S (ha)

Azuga major 256

Bolboci major 55

Brasov major 1.285

Busteni major 121

Cheile 

Rasnoavei
major 227

Cota 1000 major 150

Dambu Morii major 1.037

Diham major 152

Padina major 211

Platou Bucegi major 3.076

Predeal 

Cioplea
major 345

Rasnov major 292

Scropoasa major 47

Sinaia major 1.562

Timisul de Sus major 601

Trei Brazi major 66

Valea Cerbului major 37

9.520

Baraj Măneciu mediu 1.749

Domeniu 

schiabil Azuga
mediu 1.042

Valea Doftanei mediu 4.652

Zona tampon 

500m
mediu 66.235

73.678

Zona tampon 

500m
scazut 115.231

 Total 

  Total  
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specializați, etc.) de prevenire împotriva conflictelor în zonele de activitate din interiorul 

sitului.  

În urma analizei a rezultat o suprafață de 9500 ha cu zone cu potențial risc major de 

conflicte, 73.600 ha cu risc mediu și o zona tampon de 115.000 ha cu risc scăzut de conflicte.  

 

Harta Nr. 10.  Modelul de risc al conflictelor directe om -urs 

 

 

În urma activităţii echipei BEAR CONFLICT şi intervenţiilor echipei BEAR TEAM, s-a 

realizat zonarea nivelului de risc în zona de implementare a proiectului și harta cu 

intervențiile specialiștilor la nivel național. Această echipă de specialişti a stabilit zonele de 

implementare a sistemelor de protecţie, a sprijinit şi va sprijini administratorii şi custozii 

siturilor Natura 2000 în evaluarea şi întocmirea documentațiilor specifice, în vederea 

despăgubirii pagubelor provocate de urs, acolo unde factorul antropic a ținut cont de toate 

măsurile legale de prevenire. Activitatea are un caracter demonstrativ-inovativ, anticipând 

nevoia autorizării unor specialiști care să contribuie la simplificarea aplicării sistemului de 

compensare a pagubelor. Apare astfel oportunitatea extinderii acestei practici la nivel 

național, putând fi creat cadru legal de autorizare a specialiștilor prin: proiecte de formare și 
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specializare interdisciplinară (silvicultură, biologie, medicină veterinară, agricultură, științe 

juridice). 

3.2.2.2. Zonele de risc la nivel național. 

Pe baza datelor referitoare la pagubele și conflictele provocate de specia urs brun s-a realizat 

o hartă a zonelor de risc la nivel național. 

Pentru realizarea hărții s-au luat în calcul următorii parametrii: 

- Distribuția populației de urs brun în România 

- Bonitatea habitatelor naturale și efectivele optime ale populației de urs brun 

- Numărul de oameni răniți de urs 

- Numărul de oameni decedați în urma atacului urșilor 

- Localizarea, valoarea cumulată (în funcție de frecvența) a pagubelor din dosarele 

oficiale pentru care Ministerul Mediului a plătit despăgubiri în perioada 2012-2018. 

- Prezența urșilor habituați în zonele antropice din perioada noiembrie 2014-mai 2019. 

Pentru fiecare tip de conflict s-a stabilit un indice global de risc care a fost aplicat 

fiecărei locații unde a apărut conflictul. Pe baza indicilor de risc s-a făcut o modelare GIS 

prin care a rezultat harta zonelor de risc la nivel național. 

 

Harta nr. 11. Zone de risc conflicte om-urs la nivel național 
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3.2.3. Atitudinea oamenilor asupra speciei 

 Analiza socio economică a grupurilor de interese 

- În cadrul proiectului LIFE FOR BEAR s-a realizat în anul 2015 în zona Brașov-Valea 

Prahovei-Moroeni, un studiu pentru aflarea atitudinii oamenilor asupra speciei urs 

brun, pe un eșantion de 343 persoane. 

Studiul s-a efectuat pe baza unui chestionar adresat factorilor de interes identificaţi în zona de 

implementare a proiectului. Aceştia sunt următorii:  

1. Autoritatea naţională sau locală de mediu (Minister, ANPM, APM, GNM - CJ, etc.) 

2. Autoritatea naţională sau locală în domeniul cinegetic (Minister, CRSC) 

3. Autorităţi locale (Consiliul judeţean, Consiliul local, Primărie) 

4. Instituţii universitare de învăţământ cu profil de mediu, silvicultură, biologie  - Cadru 

didactic 

5. Instituţii de învăţământ preuniversitare din zona de conflict a proiectului - Cadru 

didactic 

6. Student (Profil: mediu, silvicultură, biologie  sau asemănător) 

7. Elev/Student de alt profil decât cele menţionate (minim 14 ani) 

8. Institutul de  cercetări  (profil: mediu, silvicultură, biologie  sau asemănător) 

9. Administrator/ Custode arii protejate 

10. Gestionar fonduri cinegetice (Asociaţii de vânătoare, Ocoale silvice, etc.) 

11. O.N.G. - uri de mediu 

12. Autorităţi locale cu rol de menţinere a securităţii publice (Poliţie locală, jandarmerie, 

jandarmerie montană) 

13. Societate care asigură salubritatea localităţii 

14. Salvamont 

15. Silvicultor  

16. Vânător 

17. Firmă exploatare 

18. Agricultor - Fermier - Crescător de animale – Păstor 

19. Culegător fructe/ciperci de pădure 

20. Investitor - Agent economic în servicii turistice 

21. Localnic din zona proiectului - zona de conflict 

22. Turist - localnic (judeţ) 

23. Turist naţional 

24. Turist din afara ţării  

 

Astfel, chestionarele s-au aplicat unor persoane în cunoştinţă de cauză de la instituţiile, 

organizaţiile, asociaţiile de interes,  a căror răspunsuri sunt reprezentative pentru instituţia pe 

care o reprezintă şi persoanelor fizice sau juridice care îşi desfăşoară activitatea în zona de 

derulare a proiectului şi au un posibil impact asupra conservării speciei. Informaţiile primare 

au fost obţinute de la instituţii. Pentru consemnarea punctului de vedere al instituțiilor, 

organizațiilor, asociațiilor, se aleg persoane reprezentative pentru a oferi punctul de vedere al 

instituției. Unele persoane fizice şi juridice au refuzat să răspundă din lipsă de interes, timp 
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sau din alte motive personale, iar alţii nu deţineau informaţii cu privire la specia vizată şi 

conflictele care se pot genera.  Numărul celor abordaţi care nu aveau informaţii de consemnat 

a fost relativ mare (aproape 100 de persoane).  

Chestionarul a fost construit cu preponderenţă din întrebări închise precodificate, însă 

la unele întrebări s-a lăsat şi posibilitatea argumentării răspunsului sau enumerării unor alte 

puncte de vedere pentru a lărgi sfera posibilităţilor de răspuns şi a afla diverse informaţii 

utile.  Opţiunile de răspuns au fost generate de obiectivele proiectului şi contextul socio-

economic actual care este puternic influenţat de problematica defrişării pădurilor şi a 

dezvoltării infrastructurii, în special cea de transport şi de extindere a intravilanului, 

dezvoltări de tip imobiliar de reşedinţă şi mai ales pentru turism (pensiuni, complexe 

turistice). Pe acest fond, în ultima perioadă a crescut interesul opiniei publice pentru 

conservarea naturii.    

În cazul instituţiilor unde s-au ales persoane reprezentative pentru a consemna punctul de 

vedere, nu s-au calculat procente, deoarece numărul respondenţilor nu permite acest lucru, ci 

s-au notat exact numărul de persoane respondente şi numărul de răspunsuri oferite. 

În cazul unui grup mai mare de 25 de persoane se pot calcula procente şi realiza 

reprezentări grafice. 

La multe categorii de factori de interes, în special la instituţii, organizaţii, asociaţii şi alte 

categorii spre care operatorii de teren au fost îndrumați să meargă cu precizie la personalul 

reprezentativ pentru categorie, răspunsurile tind să se repete, astfel că eroarea cu privire la 

graficul generat este foarte redusă. Localnicii şi turiştii sunt factorii de interes care pot da 

răspunsuri imprevizibile care nu se repetă. 

Pe baza datelor colectate s-a obţinut realizarea grafică a frecvenţei răspunsurilor. 

Astfel, la întrebările cu răspuns unic frecvenţa răspunsului coincide cu frecvenţa 

persoanelor care au dat răspunsul respectiv, iar la întrebările cu răspuns multiplu această 

frecvență nu coincide deoarece s-a calculat frecvenţa cu care apare un răspuns, fiind mai utilă 

şi mai concludentă decât frecvenţa numărului de persoane care au ales acel răspuns. 

Frecvențele generate în grafice sunt expresia numărului de bife pe care l-a avut varianta de 

răspuns, astfel încât se pot observa cu ușurință itemii de însemnătate crescută sau foarte 

scăzută. 

În cadrul rezultatelor obținute la factorii de interes care au sub 25 de respondenţi, 

rezultatele numerice sunt expresia frecvenţei cu care apar în formă brută (exact numărul de 

bife pe care l-a avut varianta de răspuns). 

 În cadrul rezultatelor obținute la factorii de interes care au peste 25 de respondenţi, 

rezultatele numerice sunt expresia frecvenţei cu care apar în procente, totalizând 100%.  

Cei care au bifat „DELOC” la Q14 sunt cei care consideră că urşii nu aduc neplăceri 

demne de notat. Aceștia nu au mai completat Q14.a. şi Q14.b. Frecvențele generate pentru 

aceste 2 întrebări se referă strict la cei care consideră neplăceri aduse de prezența urşilor, fie 

acestea multe sau puține.  
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S-au aplicat în total 343 de chestionare, din care 320 de chestionare au fost validate, iar 23 

au fost invalidate datorită faptului că au fost completate deficitar sau aleator. 

 

Grup de grafice nr. 11. extras studiu sociologic 
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Concluzii generale analiză socio-economică 

 Se observă o atitudine generală pozitivă la toate categoriile de respondenţi, care se 

datorează simpatiei faţă de specie sau recunoaşterii importanţei în ecosistem. Atitudinea 

indiferentă se întâlneşte mai ales la cei care nu au avut de-a face cu ursul şi consideră că nu îi 

afectează direct. Alţii care notează o atitudine indiferentă oscilează între simpatia faţă de urs 

şi faptul că au avut neplăceri create de activitatea acestuia. Atitudinea negativă este destul de 

rar întâlnită, aceasta fiind o urmare a unor neplăceri create de activitatea ursului.  

Grupurile de interes care notează o atitudine mai negativă decât a altor grupuri sunt 

agricultorii, culegătorii de ciuperci/fructe de pădure sau localnicii care au suferit pagube 

produse de urşi. Cele mai multe pagube notate sunt cele la animale domestice (la stâne). 

Se remarcă o preocupare generală crescută asupra riscurilor generării conflictelor 

directe om-urs. Dacă activitatea ursului nu ar mai avea puncte comune cu activitățile umane 

s-ar reduce toate neplăcerile şi riscurile. 

Se consideră, în primul rând, că urşii se apropie de așezări omenești din cauza 

micșorării mediului lui natural, deranjării lui de diferite activităţi umane şi din motive de 

hrană. Neavând suficientă hrană în pădure, se orientează spre locurile în care este o sursă de 

hrană ușor accesibilă în localităţi unde sunt depozitate inadecvat gunoaie. 

Grupurile de interes care nu au cunoștințe considerabile cu privire la particularitățile 

speciei urs sau nu au avut interacțiuni cu el consideră mai degrabă că ar trebui protejați total 

şi să nu se vâneze. Cei de la instituţii, vânătorii, silvicultorii consideră mai degrabă că 

vânătoarea trebuie să se realizeze, în principal pentru a menține efective optime. 

La toate categoriile de respondenţi se observă că dintre acțiunile realizate cu privire la 

urs, știau cel mai mult despre: relocări, administrare hrană în pădure şi vânătoare. Destul de 

puțini au mărturisit deținerea de cunoștințe legate de braconaj şi lațuri, însă marcarea acestora 

arată că sunt acţiuni care se realizează în afara legii. Administrarea de hrană în localitate este 

o activitate care apare cu frecvență foarte redusă, însă se remarcă realizarea acestei activităţi 

în orașul Sinaia, mai ales la Taverna Sârbului. Se recomandă atenționarea unităților turistice 

să îşi gestioneze mai bine resturile menajere şi să nu mai ofere hrană intenționat urşilor 

pentru a atrage turiști. 

Din prisma contextului socio-economic actual, cele mai mari probleme generale 

considerate sunt cele legate de: managementul resturilor menajere în așezările umane din 

proximitatea pădurilor, tăierile ilegale de pădure, turismul dezorganizat şi întreruperea 

conectivității habitatelor. 

Datorită faptului că managementul deşeurilor menajere este o problematică mult 

considerată de toate părțile interesate, le revine o mare responsabilitate firmelor de 

salubritate.  

Cea mai mare necesitate în rândul tuturor categoriilor de factori de interes este 

conștientizarea şi informarea. Aceasta trebuie să acopere toate aspectele legate de urs: 

importanța speciei urs – rolul lui în ecosistem, particularitățile speciei, metode legate de 

coexistența omului cu ursul, de ținerea acestuia la distanță de așezările umane. 
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Necesitățile care apar cel mai frecvent, după nevoia de conştientizare şi informare, 

sunt: 

- Reducerea conflictelor directe urs-om (accidente provocate de urs) – siguranța 

cetățenilor; 

- Coexistența omului cu ursul în natură; 

- Restricționarea accesului urşilor la resturile menajere din localităţi şi ariile protejate; 

- Hrănirea naturală a ursului în pădure. 

 

Așteptările cele mai frecvente: 

- Comunitatea locală să respecte şi să cunoască necesitățile speciei urs; 

- Autorităţile locale să se implice mai mult în colectarea resturilor menajere din 

localitățile de la marginea pădurii; 

- Prin acțiunile sale, omul să nu deranjeze ursul în pădure; 

- Să se reducă interacțiunile cu ursul. 

 

Necesitățile şi așteptările sunt în concordanţă cu obiectivele proiectului. 

Studiul vine ca o confirmare a premiselor de la care s-a pornit în elaborarea întregului 

proiect „Conservarea populaţiei de urs brun (Ursus arctos) din România”. Opiniile generale 

exprimate în studiul de faţă duc la concluzia că nu se vor întâlni piedici majore în realizarea 

activităţilor proiectului. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere cum se pune problema 

colaborării cu instituţiile care trebuie să se implice direct în realizarea unor activităţi cum ar fi 

primăriile şi firmele de salubritate şi cu agricultorii care au suferit deja pagube provocate de 

urs. 

 

3.3.Managementul actual al speciei urs brun în România  
Managementul speciei urs brun, în România, este asigurat, de autoritatea publică 

centrală care acționează în domeniile protecţiei mediului înconjurător, economiei verzi, 

biodiversităţii, ariilor naturale protejate, schimbărilor climatice (Ministerul Mediului Apelor 

și Pădurilor în anul 2021), cu privire la toate sectoarele şi subsectoarele pe care le 

administrează, prin structurile sale naționale, regionale și locale (Agenția Națională de 

Protecție a Mediului, Agenții de Protecție a Mediului, Garda Națională de Mediu, Gărzile 

Forestiere, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, administrații de arii naturale 

protejate), sub avizarea Academiei Române, Comisia Monumentelor Naturii. 

În 2021, managementul cinegetic (al faunei), la nivel local, se realizează de către 

gestionari, în baza contractelor de gestionare ale fondurilor cinegetice încheiate cu autoritatea 

publică centrală menționată, prin structurile sale care răspund de silvicultură (Gărzile 

Forestiere).  

Pentru a gestiona prezența animalelor sălbatice care intră în localități, pe lângă 

gestionarul fondului cinegetic, au atribuții și alte instituții: primării, Jandarmeria Română, 

Poliția Națională, Poliția Locală, precum și personal de specialitate veterinară (medic 

veterinar autorizat).   
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3.3.1. Conservarea speciei urs brun în România 

3.3.1.1. Statutul de conservare al speciei 

 

În anul 2020, statul Român a raportat specia urs brun la Comisia Europeană, conform 

Art. 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE, pentru perioada 2013-2019, ca fiind prezentă în 

regiunile biogeografice alpină și continentală.  

 

Regiunea biogeografică alpină 

În cadrul acestei regiuni biogeografice, specia Ursus arctos (urs brun), cod EUNIS 

1354, se întinde pe un areal estimat de 66800 km2, care are o tendința pe termen scurt 

catalogată ca fiind stabilă. Mărimea populației a fost estimată în intervalul 4650-5150 de 

indivizi, cu o mărime a populației favorabile de referință estimată de 4590 de indivizi și o 

tendință crescătoare pe termen scurt. În rețeaua Natura 2000 mărimea populației a fost 

estimată în intervalul 1840-2045 indivizi. 

Habitatul ocupat în prezent de această specie a fost catalogat ca fiind suficient din 

punct de vedere al suprafeței și calității, având o tendință stabilă pe termen scurt. 

Principalele presiuni și amenințări identificate pentru această specie sunt tratate în 

tabelul de mai jos 

 

Tabel nr.16. Presiunile și amenințările specie în regiunea biogeografică alpină 

Presiuni Amenințări 

Cod Denumire Intensitate Cod Denumire Intensitate 

A09 Pășunat intensiv sau 

supra-pășunat de către 

animale de la stâne 

ridicată A09 Pășunat intensiv sau 

supra-pășunat de către 

animale de la stâne 

ridicată 

A36 Activități agricole care 

nu sunt menționate mai 

sus 

ridicată A36 Activități agricole care 

nu sunt menționate mai 

sus 

ridicată 

E01 Drumuri, căi, căi ferate 

și infrastructură conexă 

(de exemplu, poduri, 

viaducte, tuneluri) 

medie E01 Drumuri, căi, căi ferate 

și infrastructură conexă 

(de exemplu, poduri, 

viaducte, tuneluri) 

medie 

F07 Activități sportive, 

turistice și de agrement 

medie F07 Activități sportive, 

turistice și de agrement 

medie 

F09 Depunerea și tratarea 

deșeurilor / gunoiului 

din instalațiile 

menajere / recreative 

medie F09 Depunerea și tratarea 

deșeurilor / gunoiului 

din instalațiile menajere 

/ recreative 

medie 

G09 Recoltarea sau 

colectarea altor plante 

și animale sălbatice (cu 

excepția vânătorii și a 

pescuitului liber) 

medie G09 Recoltarea sau 

colectarea altor plante 

și animale sălbatice (cu 

excepția vânătorii și a 

pescuitului liber) 

medie 

G10 Braconajul medie G10 Braconajul medie 

G13 Otrăvirea animalelor 

(cu excepția otrăvirii 

medie G13 Otrăvirea animalelor 

(cu excepția otrăvirii cu 

medie 
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Presiuni Amenințări 

Cod Denumire Intensitate Cod Denumire Intensitate 

cu plumb) plumb) 

I04 Specii native 

problematice 

ridicată I04 Specii native 

problematice 

ridicată 

L06 Relații interspecifice 

(competiție, prădare, 

parazitism, agenți 

patogeni) 

medie L06 Relații interspecifice 

(competiție, prădare, 

parazitism, agenți 

patogeni) 

medie 

 

Ca măsuri de conservare identificate și puse în aplicare, care au ca scop menținerea 

arealului curent al speciei, atât în interiorul cât și în afara rețelei Natura 2000, având rezultat 

pe termen mediu s-au identificat măsurile de conservare din tabelul de mai jos. 

 

Tabel nr. 17. Măsuri de conservare identificate în regiunea biogeografică alpină 

  Măsuri de conservare 

Cod Denumire 

CA05 Adaptarea la situația actuală a unor măsuri ca pășunatul, cosirea și a altor 

activități agricole echivalente 

CA16 Alte măsuri legate de practicile agricole 

CE01 Reducerea impactului operațiunii de transport și al infrastructurii 

CF03 Reducerea impactului activităților sportive, de agrement și recreative în aer 

liber 

CF05 Reducerea / eliminarea poluării difuze a apelor de suprafață sau subterane din 

zonele și activitățile industriale, comerciale, rezidențiale și recreative 

CG02 Managementul vânătorii, pescuitului recreativ și recoltării sau recoltării 

recreative sau comerciale a plantelor 

CG04 Controlul / eradicarea braconajului, pescuitului ilegal și recoltării ilegale 

CI05 Managementul speciilor native problematice 

CL04 Alte măsuri legate de procesele naturale 

 

Perspectivele parametrilor în cadrul acestei regiuni biogeografice au fost evaluate ca fiind: 

Parametrii de conservare a speciei Perspective 

Areal bun 

Populație bun 

Habitat al speciei bun 

 

În urma aplicării matricilor și metodelor de evaluare a parametrilor, au rezultat 

următoarele concluzii: 

Parametrii de conservare a speciei Concluzii 

Areal favorabil 

Populație favorabil 

Habitatul speciei favorabil 

Perspective favorabil 

Stare generală a statutului de conservare favorabil 

Tendință generală a statutului de conservare îmbunătățită 
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Regiunea biogeografică continentală 

În cadrul acestei regiuni biogeografice, specia Ursus arctos (urs brun), cod EUNIS 

1354, se întinde pe un areal estimat de 65.600 km2, care are o tendința pe termen scurt 

catalogată ca fiind stabilă. Mărimea populației a fost estimată în intervalul 1800-2050 de 

indivizi, cu o mărime a populației favorabile de referință estimată de 1370 de indivizi și o 

tendință crescătoare pe termen scurt. În rețeaua Natura 2000 mărimea populației a fost 

estimată în intervalul 110-120 indivizi. 

Habitatul ocupat în prezent de această specie a fost catalogat ca fiind suficient din 

punct de vedere al suprafeței și calității, având o tendință stabilă pe termen scurt. 

Principalele presiuni și amenințări identificate pentru această specie sunt tratate în 

tabelul de mai jos 

 

Tabel nr. 18. Presiunile și amenințările specie în regiunea biogeografică continentală 

Presiuni Amenințări 

Cod Denumire Intensitate Cod Denumire Intensitate 

A09 Pășunat intensiv sau 

supra-pășunat de către 

animale de la stâne 

ridicată A09 Pășunat intensiv sau 

supra-pășunat de către 

animale de la stâne 

ridicată 

A36 Activități agricole care 

nu sunt menționate mai 

sus 

ridicată A36 Activități agricole care 

nu sunt menționate mai 

sus 

ridicată 

E01 Drumuri, căi, căi ferate 

și infrastructură conexă 

(de exemplu, poduri, 

viaducte, tuneluri) 

medie E01 Drumuri, căi, căi ferate 

și infrastructură conexă 

(de exemplu, poduri, 

viaducte, tuneluri) 

medie 

F07 Activități sportive, 

turistice și de agrement 

medie F07 Activități sportive, 

turistice și de agrement 

medie 

F09 Depunerea și tratarea 

deșeurilor / gunoiului 

din instalațiile 

menajere / recreative 

medie F09 Depunerea și tratarea 

deșeurilor / gunoiului 

din instalațiile menajere 

/ recreative 

medie 

G09 Recoltarea sau 

colectarea altor plante 

și animale sălbatice (cu 

excepția vânătorii și a 

pescuitului liber) 

medie G09 Recoltarea sau 

colectarea altor plante 

și animale sălbatice (cu 

excepția vânătorii și a 

pescuitului liber) 

medie 

G10 Braconajul medie G10 Braconajul medie 

G13 Otrăvirea animalelor 

(cu excepția otrăvirii 

cu plumb) 

medie G13 Otrăvirea animalelor 

(cu excepția otrăvirii cu 

plumb) 

medie 

I04 Specii native 

problematice 

ridicată I04 Specii native 

problematice 

ridicată 

L06 Relații interspecifice 

(competiție, prădare, 

parazitism, agenți 

patogeni) 

medie L06 Relații interspecifice 

(competiție, prădare, 

parazitism, agenți 

patogeni) 

medie 
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Ca măsuri de conservare identificate și puse în aplicare, care au ca scop menținerea 

arealului curent al speciei, atât în interiorul cât și în afara rețelei Natura 2000, având rezultat 

pe termen mediu s-au identificat măsurile de conservare din tabelul de mai jos. 

 

Tabel nr. 19. Măsuri de conservare identificate în regiunea biogeografică continentală 

  Măsuri de conservare 

Cod Denumire 

CA05 Adaptarea la situația actuală a unor măsuri ca pășunatul, cosirea și a altor 

activități agricole echivalente 

CA16 Alte măsuri legate de practicile agricole 

CE01 Reducerea impactului operațiunii de transport și al infrastructurii 

CF03 Reducerea impactului activităților sportive, de agrement și recreative în aer 

liber 

CF05 Reducerea / eliminarea poluării difuze a apelor de suprafață sau subterane din 

zonele și activitățile industriale, comerciale, rezidențiale și recreative 

CG02 Managementul vânătorii, pescuitului recreativ și recoltării sau recoltării 

recreative sau comerciale a plantelor 

CG04 Controlul / eradicarea braconajului, pescuitului ilegal și recoltării ilegale 

CI05 Managementul speciilor native problematice 

CL04 Alte măsuri legate de procesele naturale 

 

Perspectivele parametrilor în cadrul acestei regiuni biogeografice au fost evaluate ca fiind: 

Parametrii de conservare a speciei Perspective 

Areal bun 

Populație bun 

Habitat al speciei bun 

 

În urma aplicării matricilor și metodelor de evaluare a parametrilor, au rezultat 

următoarele concluzii: 

Parametrii de conservare a speciei Concluzii 

Areal favorabil 

Populație favorabil 

Habitatul speciei favorabil 

Perspective favorabil 

Stare generală a statutului de conservare favorabil 

Tendință generală a statutului de conservare îmbunătățită 
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Factorii implicați în conservarea speciei urs brun: 

 La nivel național 

Academia Română – Comisia Monumentelor Naturii 

 Avizează actele legislative care reglementează managementul si conservarea speciei 

urs brun (Nivel de intervenție în populație, derogări, etc.) 

Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor (MMAP) – Direcția Biodiversitate 

 Reglementează conservarea și managementul speciei urs brun în România 

 Emite Ordine de Ministru cu privire la derogări pentru intervenții în populația de urs 

(vânătoare, relocare, etc.), aprobarea unor planuri de acțiune, etc. 

 Arhivează și utilizează datele de evaluare a speciei urs brun primită de la ANPM. 

Garda Națională de Mediu 

 Controlează respectarea legislației de protecție a mediului 

Agenția Națională pentru Protecția Mediului 

 Reglementează acțiunile de protecție a mediului 

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate 

 Monitorizează și raportează starea de conservarea a speciei în ariile naturale protejate 

RNP – ROMSILVA – Serviciu arii protejate 

 Coordonează acțiunile de administrare și conservarea a ariilor naturale protejate avute 

în administrare prin structurii proprii 

 La nivel regional/județean:  

Agențiile pentru protecția mediului județene (APM) 

 Reglementează la nivel județean acțiunile care pun în pericol conservarea speciei urs 

brun la nivel județean 

Comisariatele județene al Gărzi Naționale de Mediu 

 Controlează modul de aplicare a legislației de mediu la nivel județean 

Serviciile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate 

 Determină și monitorizează starea de conservarea a speciei în ariile naturale protejate, 

la nivel local 

 La nivel local: 

Administratorii ariilor naturale protejate (Parcuri naționale și naturale) 

 Implementează acțiuni de conservare a speciei, incluse în regulamentul și planul de 

management al ariei naturale protejate, care o administrează. 

Gestionarii fondurilor cinegetice 

 Asigură măsuri concrete, în teren, de conservare a speciei pe termen scurt. 
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3.3.2. Gestionarea speciei urs brun în România 

 La nivel național: 

Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor – Direcția Păduri  

 Reglementează aplicarea legii vânătorii și stabilește contractul cadrul de gestionare a 

fondurilor cinegetice. 

Agenția Națională pentru Protecția Mediului  

 Centralizează evaluările primite de la APM-uri și le transmite MMAP – Direcția 

Biodiversitate 

RNP – ROMSILVA – Serviciu vânătoare 

 Coordonează direcțiile silvice județene, care gestionari fondurilor cinegetice la nivel 

local. 

 La nivel regional/județean:  

Agențiile pentru protecția mediului județene (APM) 

 Coordonează acțiunea de evaluare a speciei urs brun în teren și transmite centralizarea 

evaluărilor la ANPM 

 Avizează acțiunile de capturare și vânătoare a unor exemplare de urs brun 

 Operează în registrul de evidență pentru uciderile și capturile accidentale 

 Operează în registrul de evidență a relocărilor 

 Participă la evaluarea pagubelor făcute de specia urs brun 

Gărzile forestiere (la nivel regional) 

 Încheie cu gestionarii fondurilor cinegetice, care respectă condițiile legale de 

contractare, pe o perioadă de 16 ani, contracte de atribuire în gestionare a fondurilor 

cinegetice. 

 Controlează gestionarul fondului cinegetic privind modul de respectare a contractului 

de gestionare și modul de respectare a legii vânătorii. 

 Participă la evaluarea pagubelor făcute de specia urs brun 

 

 La nivel local: 

Gestionarii fondurilor cinegetice 

 Scopul gestionarilor fondurilor cinegetice: conservarea biodiversităţii, protecția 

faunei, precum şi a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia, prin gestionarea faunei 

de interes cinegetic și exercitarea vânătorii recreativ-sportiv practicate în mod durabil, 

ca forme de odihnă activă şi de petrecere a timpului liber de către membrii săi. 

 încheie cu autorităţile administrative (Gărzile Forestiere) contracte de atribuire în 

gestionare a fondurilor cinegetice 

 asigură paza și protecția speciei 

 realizează măsuri concrete de management cinegetic la nivel local 

 evaluează și monitorizează anual  specia 

 participă la acțiuni de prevenire și diminuare pagube produse de specie 

 participă la soluționarea cazurilor de capturi și ucideri accidentale 

 administrează în teren hrană complementară și suplimentară pentru speciile de faună 

cinegetică 
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Administrația Parcurilor Naționale 

 asigură paza și protecția speciei 

 evaluează și monitorizează specia 

 participă la acțiuni de prevenire și diminuare pagube produse de urs 

 

 

3.3.3. Managementul conflictelor produse de specia  urs  brun în România 

 La nivel național: 

 Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor – Direcția Biodiversitate 

 La nivel regional/județean:  

 Agențiile pentru protecția mediului județene (APM) 

 Gărzile forestiere (la nivel regional) 

 Comisariatele județene al Gărzi Naționale de Mediu 

 La nivel local: 

 Gestionarii fondurilor cinegetice 

 Administrația Parcurilor Naționale 

 Echipe mixte de intervenție pentru rezolvarea situaților conflictuale, formate din 

reprezentanți ai:  

- Gestionarului fondului cinegetic  

- Gărzi forestiere 

- Primăriei 

- Medic veterinar 

- Jandarmerie sau Poliția Națională. 

 

3.3.4. Cercetarea speciei urs brun în România 

Pe baza rezultatelor cercetărilor în care este implicată specia urs brun, efectuate de 

entitățile acreditate/autorizate în acest sens,  se realizează planuri de acțiune/management , 

acte normative, metodologii, norme, set măsuri în domeniu. 

 

Categorii de entități care au realizat cercetări asupra speciei urs brun: 

- Autoritatea CITE: INCDS – Secția Cinegetică 

- Universități cu profil silvic, biologic sau alte științe asimilate 

- Agențiile pentru protecția mediului județene (APM) 

- ONG-uri de mediu 
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3.3.5. Planuri/instrucțiuni/metodologii/ghiduri realizate în  cadrul unor proiecte, care  

contribuie la managementul speciei urs brun în România 

 

3.3.5.1. Reglementate prin acte normative 

 

3.3.5.1.1. PLANUL NAȚIONAL DE ACȚIUNE PENTRU CONSERVAREA 

POPULAȚIEI DE URS BRUN DIN ROMÂNIA 

Planul de acțiune al populației de urs brun în România a fost aprobat prin Ordin de 

ministru. 

Ordinul nr. 625/2018 privind aprobarea Planului național de acțiune pentru 

conservarea populației de urs brun din România, a fost emis în conformitate cu prevederile 

O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 

florei și faunei sălbatice, art. 31, aliniatul (4), în scopul protecției și conservării speciei urs 

brun. 

Planul de acțiune al populației de urs brun în România a fost realizat în cadrul proiectului 

LIFE FOR BEAR - LIFE13 NAT/RO/001154 - CONSERVAREA POPULAŢIEI DE URS 

BRUN DIN ROMÂNIA, derulat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură 

"Marin Drăcea" - Staţiunea Braşov (fostul I.C.A.S.), în calitate de beneficiar coordonator, în 

parteneriat cu Ministerul Mediului, Fundația Carpați, Administraţia Parcului Natural Bucegi, 

Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A., Ocolul Silvic al Oraşului Râşnov R.A. în 

calitate de beneficiari asociaţi. 

Menținerea pe termen lung a populației de urs brun și a habitatului său într-o stare 

de conservare favorabilă, în coexistență cu oamenii, reprezintă obiectivul general la nivel 

național. 

Planul de acțiune pentru conservarea populației de urs brun (Ursus arctos arctos) din 

România reprezintă un document orientat spre implementare, care se adresează autorităților 

responsabile și organizațiilor implicate în gestionarea speciei la nivel național. Prin acest 

document sunt stabilite măsuri specifice pentru fiecare acțiune, precum și cadrul de punere în 

aplicare (perioada de timp, surse de finanțare și autoritatea/organizația responsabilă pentru 

implementarea măsurii). 

Planul de acțiune pentru conservarea populației de urs din România asigură o prioritizare 

a măsurilor de conservare și coordonarea acțiunilor factorilor implicați în conservarea și 

gestionarea populației de urs din România, pentru atingerea obiectivelor de conservare. 

Obiectivele de conservare ale speciei urs brun în România sunt: 

 Asigurarea arealului de distribuție și a mărimii populației pentru menținerea stării de 

conservare favorabile a speciei urs brun; 

 Menținerea conectivității populației de urs brun în regiunea Carpatică; 

 Prevenirea, controlul pagubelor și rezolvarea conflictelor om-urs; 

 Educare, informare și comunicare cu privire la specia urs brun și managementul 

acesteia; 

 Îmbunătățirea cadrului legal și instituțional cu privire la managementul speciei urs. 
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3.3.5.1.2. PLANUL REGIONAL DE ACȚIUNE PENTRU URSUL BRUN (URSUS 

ARCTOS) ÎN ZONA CORIDORULUI ECOLOGIC APUSENI – CARPAȚII 

MERIDIONALI 

Planul regional de acțiune pentru ursul brun (Ursus arctos) în zona coridorului ecologic 

Apuseni – Carpații Meridionali a fost aprobat prin Ordin de ministru. 

Ordinul viceprim ministrului, ministrul mediului, nr 177/2019 pentru aprobarea Planului 

regional de acţiune pentru ursul brun (Ursus arctos) în zona coridorului ecologic Apuseni 

Carpaţii Meridionali, din 25.02.2019. 

Planul regional de acțiune pentru specia Ursus arctos a fost elaborat în cadrul proiectului 

LIFE12 NAT/UK/001068 Enhancing landscape connectivity for brown bear and wolf 

through a regional network of NATURA 2000 sites in Romania – LIFE Connect Carpathians 

(Îmbunătățirea conectivității populațiilor de urs și lup cu ajutorul unei rețele regionale de 

situri Natura 2000 în România), implementat în perioada 2013-2019. 

Proiectul a fost implementat de organizația Fauna & Flora International împreună cu 

Asociația Zarand, Ministerul Mediului și Inspectoratul General al Jandarmeriei Române. 

Necesitatea implementării proiectului a rezultat dintr-o evaluare a habitatelor favorabile 

pentru carnivorele mari la nivelul continentului European (LCIE 2008 - Large Carnivore 

Initiative for Europe), care a constatat că izolarea Munților Apuseni față de restul Carpaților 

din România reprezintă o importantă problemă de conectivitate pentru aceste specii. Proiectul 

vizează direct problema conectivității dintre Apuseni și Carpații Meridionali, rețea ecologică 

formată din 17 situri Natura 2000, cu rol de coridor care să asigure funcționalitatea întregului 

peisaj. 

Scopul planului de acțiune constă în conservarea pe termen lung a populațiilor de carnivore 

mari din zona coridorului ecologic.  

Obiectivele generale ale planului de acțiune sunt următoarele: 

 Asigurarea conectivității funcționale a coridorului ecologic; 

 Reducerea conflictului om – animale sălbatice și creșterea gradului de toleranță cu 

privire la carnivorele mari; 

 Promovarea conservării integrate pe termen lung și sprijinirea dezvoltării capacității 

agențiilor responsabile; armonizarea practicilor din silvicultură și vânătoare cu 

obiectivele de conservare; 

 Implicarea factorilor interesați în conservarea speciei țintă prin creșterea gradului de 

conștientizare și de susținere în rândul populației locale și a altor factori interesați.  

 

3.3.5.1.3. PLANURI DE MANAGEMENT ALE ARIILOR NATURALE PROTEJATE 

ÎN CARE ESTE PREZENTĂ SPECIA URS BRUN 

Planurile de management ale ariilor naturale protejate sunt aprobate prin Ordin de Ministru. 

Număr situri Natura 2000 (SCI - arii naturale protejate): 101 SCI desemnate pentru 

conservarea speciei urs brun în România (2021) 
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Suprafață totală situri Natura 2000 desemnate pentru urs: 21.811,44 km². 

Harta nr. 12. Distribuția Siturilor NATURA 2000 desemnate pentru specia urs brun 

 

Planurile de management ale ariilor naturale protejate au rolul de-a identifica, inventaria, 

carta, determina starea de conservare a speciei și de a reface și/sau a menține starea de 

conservare favorabilă a speciei în sit prin măsuri concrete de conservare și management. 

 

 

3.3.5.2. Instrucțiuni/metodologii/ghiduri cu rol consultativ 

 

3.3.5.2.1. INSTRUCȚIUNI/METODOLOGII/GHIDURI REALIZATE ÎN 

PROIECTUL LIFE URSUS 

 Ghid pentru estimarea populației de urs brun; 

 Metodologie pentru analiza riscurilor ridicate de prezența urșilor în zonele locuite; 

 Ghid practic pentru prevenirea degradării și fragmentării habitatului ursului brun și 

asigurarea conectivității siturilor Natura 2000 în România; 

 Metodologia pentru implementarea sistemelor de protecție a culturilor Agricole, 

șeptelului și stupinelor în vederea reducerii pagubelor produse de urși. 
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3.3.5.2.2. INSTRUCȚIUNI/METODOLOGII/GHIDURI REALIZATE ÎN 

PROIECTUL LIFE FOR BEAR 

 Îndrumar tehnic pentru capturare, relocare și monitorizarea exemplarelor de urs-

problemă 

 Îndrumar tehnic de aplicare a soluţiilor de îmbunătăţire a ofertei trofice favorabile 

hrănirii naturale a ursului 

 Ghid de evaluare a pagubelor produse de urs 

 Ghid de bune practici pentru îmbunătăţirea sistemelor de protecţie a stânelor, 

culturilor, livezilor şi fermelor apicole 

 Norme tehnice privind setul de măsuri cu aplicabilitate silvo-cinegetică pentru zonele 

conflictuale 

 

3.3.5.2.3. INSTRUCȚIUNI/METODOLOGII/GHIDURI REALIZATE ÎN 

PROIECTUL LIFE CONNECT CARPATHIANS 

 Ghid de armonizare a managementului cinegetic cu obiectivele de conservare 

a speciilor de carnivore mari în situri Natura 2000;  

 Seturi de măsuri de conservare a speciei urs brun; 

 

3.3.6. Grupul național de lucru pentru conservarea carnivorelor mari  

 Este format din experți și specialiști în domeniul managementului, conservării, protejării. 

gestionării și cercetării speciilor de carnivore mari. 

 Funcționează  sub egida Ministerului Mediului și este aprobat prin ordin de ministru.  

 Grupul de lucru are rol consultativ și sprijină Ministerul Mediului pentru a lua cele mai 

bune decizii în ceea ce privește managementul speciei urs brun.  
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Capitolul 4. Recomandări generale pentru managementul speciei 

urs brun în România pe termen mediu și lung 
 

  În cadrul proiectului LIFE FOR BEAR, pe lângă produsele tehnice ale acestuia,  au 

fost analizate mai multe rezultate și produse tehnice ale altor proiecte naționale și regionale, 

care au avut ca obiect de studiu specia urs brun. Analiza a fost realizată în strânsă legătură cu 

contextul conservativ, politic și social actual și preconizat. Pe baza acestor analize, echipa 

proiectului LIFE FOR BEAR a propus un set de recomandări generale, pentru managementul 

speciei urs brun în România, pe termen mediu și lung, prezentate sub 3 aspecte: 

administrative, ecologice și sociale.  

Aspecte administrative 

 Armonizarea legislației sectoriale și intersectorială. 

 Armonizarea planurilor și strategiilor sectoriale și intersectoriale în vederea 

gestionării durabile a speciei urs brun, pe termen lung, respectând 

directivele/convențiile europene și internaționale (Ex de armonizare: Codul silvic, 

Legea vânătorii, cu OUG 57/2007, Legea agriculturii, Legea mediului, Legea 

muntelui); 

 Administrarea și gestionarea speciei urs brun în vederea conservării pe termen scurt, 

mediu și lung, punând accent pe un management de utilizare durabilă a speciei, ca 

resursă naturală regenerabilă, cu beneficii atât de natură conservativă, cât și 

economică; 

 Întărirea capacității instituționale implicate în conservarea, gestionarea și 

managementul speciei urs brun, atât la nivel național, cât și la nivel regional/județ; 

 Aplicarea unei management diferențiat al speciei urs brun, la nivel național, în funcție 

de aspecte ecologice, conservative, sociale și economice; 

 Gestionarea speciei urs brun în România numai de personal calificat și cu atribuții 

oferite de cadrul legal din domeniul cinegetic; 

 Identificarea și asigurarea unui mecanism de finanțare, pe termen lung, al entităților 

implicate în mod direct în conservarea și gestionarea speciei urs brun la nivel local; 

 Sprijinirea și promovarea cercetării speciei urs brun în România; 

 Identificarea unui mecanism de centralizare, comasare, armonizare și integrare a 

rezultatelor proiectelor de cercetare și management a speciei urs brun, în vederea 

implementării lor din punct de vedere administrativ și practic. 
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Aspecte ecologice 

 Asigurarea actualului areal de distribuție și a habitatului specific determinat la nivelul 

anului 2020. 

 Asigurarea conectivității habitatelor specifice la stadiul anului 2020. 

 Asigurarea capacității de suport ale habitatelor specifice, astfel încât să asigure un 

echilibru între efectivele de urs brun și habitatul natural specific, disponibil la nivelul 

anului 2020. 

 Asigurarea unor densități optime ale efectivelor de urs brun la nivel național, ținând 

cont de aspecte ecologice, economice, sociale și culturale specifice României; 

 Asigurarea condițiilor de bază ale speciei (hrană, liniște, adăpost și reproducere) prin 

măsuri concrete aplicate la nivel local; 

 Asigurarea accesibilității ursului la resursele naturale de hrană, oferite de mediul 

silvic (pădure, pajiști și pășuni montane); 

 Păstrarea caracterului etologic natural și sălbatic al speciei, prin măsuri care limitează 

influența factorului antropic asupra ‘‘îmblânzirii’’ unor indivizi. 

Aspecte sociale 

 Informarea, conștientizarea și educarea populației umane la nivel național cu privire 

la importanța conservării și a managementului eficient și durabil al speciei urs brun, 

ca resursă naturală regenerabilă în România; 

 Prevenirea și reducerea conflictelor provocate de specia urs brun prin măsuri concrete 

aplicate în teren, sprijinite de statul Român, cu implicarea autorităților și 

comunităţilor locale; 

 Asigurarea unui sistem funcțional, compensatoriu pentru categoriile sociale care sunt 

afectate de prezența speciei urs brun, în zona lor de activitate/interes; 

 Asigurarea coexistenței om-urs prin menţinerea și îmbunătățirea nivelului de 

acceptanță a speciei urs brun în România; 

 Implicarea societății civile, cu atribuții și competențe în domeniul biodiversității, în 

procesul de consultare în conservarea și managementul speciei urs brun; 

 Identificarea, sprijinirea și implementarea unor activități, cu aplicabilitate pe termen 

mediu și lung, în care este implicat ursul, de pe urma cărora să beneficieze atât 

comunitățile locale din arealul de distribuție al ursului, cât și entitățile implicate în 

gestionarea speciei la nivel local; 

 Conservarea culturii si tradițiilor în domeniul cinegetic în ceea ce privește specia urs 

brun; 
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Capitolul 5. Monitorizarea implementării planului de acțiune 

pentru conservarea populației de urs în România 
Monitorizarea implementării planului de acțiune se face de către Ministerul Mediului Apelor 

și Pădurilor cu sprijinul INCDS – Secția Cinegetică 

Se completează fișa de monitorizare anuală, în luna ianuarie, pentru anul în curs.  

Acțiunile care se monitorizează: 

Obiectiv 1. Asigurarea arealului de distribuție și a mărimii populației pentru 

menținerea stării de conservare favorabile a speciei urs brun 

A.1.1.  Conservarea habitatului speciei urs brun în România 

A.1.2. Controlul dezvoltării zonelor antropizate 

A.1.3. Monitorizarea populației de urs brun la nivel național 

A.1.4. Asigurarea efectivului optim al populației de urs brun 

A.1.5.  Vânătoarea ca măsură de management a speciei urs brun în România 

Obiectiv 2. Menținerea conectivității populației de urs brun în regiunea Carpatică 

A.2.1. Asigurarea conectivității populației de urs brun în România 

A.2.2. Asigurarea conectivității populației de urs brun din Regiunea Carpatică 

A.2.3. Translocarea și/sau reintroducerea unor indivizi din specia urs brun 

Obiectiv 3. Prevenirea, controlul pagubelor și rezolvarea conflictelor om-urs 

A.3.1. Funcționarea unor specialiști acreditați care să asigure suport tehnic și științific în 

managementul speciei urs brun 

A.3.2. Reducerea conflictelor om-urs prin implementarea măsurilor preventive de reducere a 

conflictelor 

A.3.3. Stabilirea unor compensații și sau suport financiar pentru persoanele sau entitățile care 

au fost sau sunt afectate de prezența speciei urs brun 

A.3.4. Reducerea impactului activităților antropice și integrarea măsurilor de conservare a 

speciei în alte sectoare de activitate 

A.3.5. Prevenirea condiționării și habituării exemplarelor de urs 

Obiectiv 4. Educare, informare și comunicare cu privire la specia urs brun și 

managementul acesteia 

A.4.1. Educare, informare și comunicare cu privire la specia urs brun și managementul 

acesteia 

Obiectiv 5. Îmbunătățirea cadrului legal și instituțional cu privire la managementul 

speciei urs 

A.5.1. Îmbunătățirea capacității instituționale 

  A.5.2. Îmbunătățirea cadrului legal și aplicarea prevederilor legale 

Acțiunile se monitorizează tabelar, după următorii parametri: 

Nr. 

crt. 

Acțiunea Implementată 

DA/NU 

Când? Ce ? Cum ? Cine? Valoare Sursă 

finanțare 

1 A.1.1.        
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Cuvânt de încheiere 
 

Implicarea în realizarea Planului de manegement pentru conservarea populației de 

urs brun (Ursus arctos arctos) din România, a principalelor categorii de factorii interesați, cu 

atribuții în mod direct în conservarea, protejarea, managementul și gestionarea speciei urs 

brun, precum și a societății civile în cunoștință de cauză, face ca beneficiile directe pentru 

specie, habitate, situri Natura 2000 și societate, să aibă un avantaj considerabil atât pe termen 

scurt, cât și pe termen mediu și lung, deoarece atât instituțiile/organizațiile, cât și personalul 

implicat în realizarea acestui document, prin atribuții instituționale rămân în continuare în 

“slujba ursului”, aplicând experiența acumulată în cadrul proiectului LIFE FOR BEAR. 

Orice campanie de comunicare pe subiectul urs ar trebui să fie bazată pe informații 

științifice și, mai mult, dacă se observă că informații eronate iau amploare, ar fi de dorit să se 

intervină pentru a clarifica aspectele denaturate. Comunicarea pe subiectul conflictelor om-

urs trebuie să țină cont de datele legate de tipologia conflictului, factorii determinanți, 

măsurile de prevenție adoptate și contextul social în care s-a realizat conflictul. 

Ca în orice domeniu și pe orice subiect, polarizarea nu aduce nimic bun nici pentru 

om, nici pentru urs. O echilibrare a viziunilor într-un dialog constructiv și adoptarea unei 

strategii pe termen mediu și lung, cu care să fie de acord toate părțile implicate ar aduce 

beneficii majore în scopul conservării speciei și coexistenței om-urs. Sunt 

necesare compromisuri de toate părțile pentru a asigura perpetuarea pe termen lung a speciei 

urs și restaurarea gradului de acceptanță în unele comunități locale.  

”Planul de management pentru conservarea populației de urs brun din România" 

reprezintă un document fundamental în procesul de luare a deciziilor, stabilind liniile 

directoare privind strategia de conservare pe termen mediu și lung, pentru autoritățile și 

organizațiile responsabile de managementul acestei specii.  

Deși acest plan de management, momentan în România nu are bază legală, ca să fie 

aprobat printr-un act normativ, îndeplinște un caracter strategic, cu rol consultativ. 

Conform legislației actuale mangementul activ al speciei urs brun în România se face 

prin implementarea Ordinului nr. 625/2018 privind aprobarea Planului național de acțiune 

pentru conservarea populației de urs brun din România, emis în conformitate cu prevederile 

O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 

florei și faunei sălbatice, art. 31, aliniatul (4), în scopul protecției și conservării speciei urs 

brun. 

 

Data: 31.12.2021      Întocmit: 

Ramon JURJ – Manager proiect LIFE FOR BEAR 
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