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INTRODUCERE 

 

Acest îndrumar este rezultatul îmbinării mai multor rezultate din cadrul proiectelor LIFE 

NATURA la nivel național și din cadrul altor proiecte naționale. 

În cadrul Proiectului LIFE FOR BEAR (proiect național) coordonat de I.N.C.D.S. Marin 

Drăcea – Secția Cinegetică Brașov, s-au analizat toate procedurile locale și regionale implementate 

de proiectele LIFE NATURA și s-a propus un îndrumar tehnic de intervenție la nivel național 

pentru capturarea, relocarea și monitorizarea urșilor. 

 

Proiectele care au stat la baza acestui îndrumar: 

- LIFE CONNECT - echipa EIRS (Echipa de Intervenție Rapidă Specializată) 

- LIFEXTRA - echipa BEAR EMERGENCY TEAM (Echipa de Intervenție Rapidă 

pentru Salvare Urși) 

- LIFEURSUS - echipa ARMU (Unitatea Mobilă de Intervenție pentru Salvarea 

Animalelor Sălbatice) și echipa  RAT (Echipa de evaluare a riscului) 

- LIFE FOR BEAR - echipa BEAR TEAM (Echipă specialiști în tranchilizarea, capturarea 

și transportul urșilor) și BEAR CONFLICT (Echipă specialişti care evaluează gradul de 

risc al zonelor populate cu urs la nivelul întregii ţări şi propune măsurile necesare  

prevenirii conflictelor și soluționarea conflictelor om-urs). 

- ASISTENȚĂ TEHNICĂ - RNP-Romsilva - Asistenţă tehnică privind capturarea şi 

relocarea urşilor "problemă" din fondurile cinegetice gestionate de RNP-Romsilva. 

- PROGRAM NUCLEU – implementat de INCDS Marin Drăcea 

 

 

Echipa BEAR TEAM (Echipă specialiști în tranchilizarea, capturarea și transportul urșilor) și 

BEAR CONFLICT (Echipă specialişti care evaluează gradul de risc al zonelor populate cu urs la 

nivelul întregii ţări şi propune măsurile necesare prevenirii conflictelor și soluționarea conflictelor 

om-urs) - din proiectul LIFE FOR BEAR  

 

 

Acest îndrumar poate sta la baza procedurii privind modul de acţiune a instituțiilor implicate 

în situații de urgenţă generate de animalele sălbatice periculoase (urs brun), la nivel național. 
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I. DATE CU CARACTER GENERAL 

I.1. DEFINIȚII 

- SITUAȚIE DE URGENȚĂ conform legii: 

Eveniment excepțional, cu caracter non-militar, care, prin amploare și intensitate, amenința 

viața și sănătatea populației, mediul înconjurător, valorile materiale și culturale importante, iar 

pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri și acțiuni urgente, 

alocarea de resurse suplimentare și managementul unitar al forțelor și mijloacelor implicate; 

Starea potențial generatoare de situații de urgenta - complex de factori de risc care, prin evoluția 

lor necontrolată și iminentă amenințării, ar putea aduce atingere vieții și sănătății populației, 

valorilor materiale și culturale importante și factorilor de mediu. 

 

- SESIZAREA – aducerea la cunoştinţă a autorităţilor abilitate despre iminenţa producerii sau 

producerea unei acţiuni agresive de către un animal sălbatic. Sesizarea cazurilor de urgenţă de 

către cetăţeni se realizează atât nemijlocit prin comunicare directă cu reprezentanţi ai 

autorităţilor publice cât şi prin apelurile de urgenţă 112 preluate la nivelul dispeceratelor de 

urgenţă potrivit responsabilităţilor asumate prin indexul de incidenţă. 

 

- INTERVENŢIE – activitate efectuată cu scopul de a stopa sau preîntâmpina o acţiune agresivă 

/ potenţial agresivă iminentă a unui animal sălbatic care pune în pericol viaţa, integritatea 

corporală a persoanelor sau integritatea bunurilor publice sau private sau activitate efectuată cu 

scopul de-a salva animalele sălbatice aflate în mediul natural sau în zonele intravilane. 

 

- ECHIPA DE INTERVENȚIE LA NIVEL NAȚIONL 

Se recomandă ca echipa de intervenție să fie formată din: 

a) primarul/viceprimarul unității administrativ-teritoriale pe raza căreia s-a produs evenimentul, 

desemnat în comitetul local de situații de urgență potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al 

Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările 

și completările ulterioare; 

b) personalul structurilor de jandarmi competente teritorial, aflat în serviciu în zona unde a fost 

semnalată prezența exemplarului de urs; 

c) personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarului fondului cinegetic care a încheiat 

contract de prestări servicii de permanență/ intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea 

atacurilor exemplarelor de urs brun cu unitatea administrativ-teritorială pentru asigurarea serviciilor 

de specialitate prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, în zona unde s-a produs evenimentul; 

d) medicul veterinar 

mailto:icasstatiuneabv@yahoo.ro
http://www.icaswildlife.ro/
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Conducătorul echipei de intervenție este primarul unității administrativ-teritoriale pe raza 

căreia s-a produs evenimentul sau, după caz, viceprimarul, în calitatea sa de conducător al 

comitetului local pentru situații de urgență. 

În situația în care nu există contract de prestări servicii de permanență/intervenție imediată pentru 

prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun încheiat între unitatea administrativ-

teritorială și gestionarul fondului cinegetic sau în cazul în care personalul tehnic de specialitate 

angajat al gestionarului nu se prezintă imediat la acțiunea de intervenție, din echipa de intervenție 

face parte personalul tehnic de specialitate al Gărzii Forestiere. 

 

- ECHIPA DE INTERVENȚIE LA NIVELUL PROIECTULUI LIFE FOR BEAR 

Sistemul rapid de comunicare și informare asupra conflictelor om-urs este funcțional fără 

întreruperi ( 24/24h) la sediul ICAS BRASOV ( 0268 419 936 ).  

-  La acest număr răspunde un operator de serviciu de la poarta instituției, acesta redirecționează 

informația în cel mai scurt timp posibil, unui membru responsabil din cadrul echipelor de 

intervenție BEAR TEAM (Echipa I sau Echipa II). La poarta instituției ICAS Brașov, unde 

funcționează numărul de urgență fără întrerupere, există o listă ce conține numele și contactele 

specialiștilor care fac parte din echipa de intervenție BEAR TEAM. 

- Echipa de intervenție anunță gestionarul fondului cinegetic și/sau administratorul ariei protejate 

despre conflict, în cazul în care nu aceștia au fost cei care au anunțat echipa de intervenție. 

- Echipa BEAR TEAM, împreună cu reprezentanții gestionarului fondului cinegetic, 

administratorului ariei protejate și/sau administrației locale (dacă conflictul este pe domeniul public, 

în zona neproductivă cinegetic), stabilesc natura intervenției, în vederea soluționării conflictului.  

- După ce se stabilește natura intervenție și se constată că echipa BEAR TEAM trebuie să intervină 

direct asupra speciei urs, aceasta, la solicitarea fermă a gestionarului fondului cinegetic, intervine 

punctual la soluționarea cazului, aplicând Protocolul de intervenție directă asupra speciei urs, iar 

dacă se constată că trebuie luate alte măsuri indirecte de intervenție pentru soluționarea conflictului, 

atunci echipa BEAR CONFLICT poate să participe la aplicarea acestor măsuri în limita timpului și 

personalului disponibil. În cele mai multe cazuri, în soluționarea conflictelor indirecte dintre urs și 

om, este de datoria gestionarului fondului cinegetic să intervină (prevenire pagube la animale 

domestice, prevenire coborâre urs în zonele antropizate sau înlăturarea ursului din zonele 

antropizate, etc.). 

La nivelul proiectului LIFE FOR BEAR, echipele de intervenție acționează pe baza unui 

protocol de funcționare, realizat de experții și specialiștii din proiect, cu ajutorul unor gestionari de 

fonduri cinegetice și reprezentanți ai autorităților de mediu. 

 Protocolul de funcționare a echipelor de intervenție BEAR TEAM: are următoare structură: 

 Funcționarea echipei de intervenție „BEAR TEAM” 

 Funcționarea sistemului rapid de comunicare 

mailto:icasstatiuneabv@yahoo.ro
http://www.icaswildlife.ro/


 

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETĂRE DEZVOLTARE 

ÎN SILVICULTURĂ MARIN DRĂCEA  

 STAŢIUNEA BRASOV 
Brasov, Str. Closca, nr. 13; Tel.: 0268 /419936; Fax: 0268 /415338;E-mail: icasstatiuneabv@yahoo.ro, 

www.icaswildlife.ro,  forbear.icaswildlife.ro,  bear@icaswildlife.ro 
 

 

 

       
„Conservarea populaţiei de urs brun (Ursus arctos) din România” 

LIFE 13 NAT/ RO / 001154 FOR BEAR  

Pagină 5 din 42 

 

 Procedura internă de intervenție a echipei BEAR TEAM în teren în vederea 

capturării unor exemplare de urși 

 Membrii echipei BEAR TEAM 

 Echipamentele din dotarea echipei BEAR TEAM 

 Popularizarea echipelor BEAR TEAM 

 Dispoziții finale 

 Anexă protocol: Procedură de intervenție directă prin imobilizare (tranchilizare) urs 

brun;  Imobilizarea prin tranchilizare a animalelor capturate; Analiza stării de sănătate 

pentru exemplarele capturate; Tratamentul animalului în caz de urgenţă; Responsabilități 

în timpul intervenției directe de imobilizare asupra speciei urs  

 

Tab. nr.1. Specialiștii echipelor de intervenție BEAR TEAM 

ECHIPA 
Nr 

ctr. 

NUME / 

PRENUME 
INSTITUȚIA NR. TELEFON 

ECHIPA BEAR 

TEAM 

I 

(NV -  

Centru țării) 

1. Sîrbu  George INCDS 0755 126561 

2. Vodă  Flaviu INCDS 0745 351413 

3. Spătaru  Cezar INCDS 0734 421098 

4. Vișan Daniel INCDS 0745 032020 

5. Jurj  Ramon INCDS 0755 126560 

Colaboratori 

Echipa I 

6. Dida Cosmin R.P.L.P. Kronstadt/GF 0747 298963 

7. Sulică Bogdan Asociația Zarand/FCC 0731 844258 

 

ECHIPA BEAR 

TEAM 

II 

( SE - 

Centru țării) 

1. Scurtu  Marius INCDS 0745 018152 

2. Gridan  Alexandru INCDS 0758 099800 

3. Popescu  Ilie INCDS 0755 126562 

4. Vișan  Daniel Jr. Fundația Carpați 0746 164153 

Colaboratori 

Echipa II 

5. Damian Mihai Parcul Natural Bucegi 0731 560383 

6. Costescu Bogdan O.S. Râșnov 0730 653747 

 

Colaborator 

Medic veterinar  

1. Puiu Constantin Medic 

veterinar/DSVSA 

0744 211346 

 

Rolul unei echipe formată din specialișt i agreaț i de MMAP ,  care compun BEAR 

TEAM,
  
este acela de a asigura suport tehnic autorităților responsabile de managementul  speciilor 

de animale sălbatice și de securitatea cetățenilor, gestionarilor  de  fonduri  cinegetice şi populaţiei 

locale, în acțiunile de diminuare a conflictelor directe a animalelor sălbatice (urșilor) cu omul şi 

reducerea riscurilor create de intruziuni ale unor indivizi din speciile de animale sălbatice (urși) 

protejate în zonele intravilane sau în spaţiile locuite de oameni. 
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Echipa BEAR TEAM intervine doar la solicitarea gestionarilor fondurilor cinegetice sau a 

primăriilor, pentru a oferii expertiză tehnică în domeniul capturării, relocării, eliberării unor 

exemplare de urs problemă. 

 

STRUCTURA SISTEMULUI RAPID DE COMUNICARE ECHIPA BEAR TEAM 

 

 

BEAR TEAM  

ECHIPA II 

 

BEAR TEAM  

ECHIPA I 

 

GESTIONAR FOND 

CINEGETIC / 

ADMINSTRATOR 

ARIE PROTEJATĂ 

 

INTERVENȚIA ECHIPEI 

ÎN TEREN ÎMPREUNĂ 

CU GESTIONARUL 

FONDULUI CINEGETIC 

 

COLABORATORI 

ZONALI / MEDIC 

VETERINAR 

 

APLICARE PROTOCOL  

INTERVENȚIE DIRECTĂ 

ASUPRA CAZULUI 

CONFLICTUAL (URS-OM)   

 

NUMĂR DE URGENȚĂ 

0268/419 936 
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I.2. SCOPUL ÎNDRUMARULUI 

Stabilirea unui set unitar de reguli privind modul de acţiune a instituțiilor și organizațiilor 

responsabile în gestionarea situațiilor de urgenţă generate de specia urs brun, pentru 

persoane și bunurile acestora,  cu scopul de salvare, capturare și relocare a exemplarelor de 

urs brun care intră în contact cu activitățile antropice recurente, precum și pentru 

monitorizarea urșilor care au fost capturați și relocați. 

I.3. PRINCIPII CARE STAU LA BAZA APLICĂRII ÎNDRUMARULUI 

Principiile de la care pleacă conceptul îndrumarului sunt următoarele: 

P1. Siguranța oamenilor este întotdeauna prioritară; 

P2. Tratamentul adecvat față de animalele sălbatice este obligatoriu;   

P.3. Fiecare specie este importantă la nivel general, iar fiecare individ este important pentru 

menținerea viabilității populației speciei respective; 

P4. Interacțiunea omului cu animalele sălbatice fiind inevitabilă, trebuie promovată co-existența 

acestora;  

P5. Conflictele între om și animalele sălbatice trebuie menţinute la un nivel minim, prin prevenţie, 

pentru protejarea cetățenilor și a bunurilor acestora, dar și pentru protejarea animalelor sălbatice;  

P6. Animalele sălbatice captive ilegal și ocazional prin diferite forme, au dreptul să fie salvate de 

instituțiile statului responsabile în domeniul protecției mediului; 

P7. În situații de urgență, statul, prin instituțiile responsabile, trebuie să intervină prompt, adecvat și 

eficient; 

P8. Intervențiile de urgență pentru rezolvarea situațiilor conflictuale și salvarea animalelor sălbatice 

trebuie asumate de către statul Român, cu costuri financiare din fonduri speciale destinate acestor 

situații. 

I.4. DOMENIU DE INTERVENȚIE 

Activitatea se desfăşoară în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă pentru exemplarele 

de urs care pun în pericol siguranța oamenilor. Astfel, intervențiile în regimul situațiilor de urgență 

care vizează speciile de interes cinegetic (inclusiv speciile strict protejate) nu vor fi încadrate în 

prevederile Legii nr. 149/2015 privind modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecției 

fondului cinegetic nr. 407/2006.  

Exceptând situațiile de intervenție pentru salvarea animalelor sălbatice din mediul natural 

situat în zonele productive cinegetic, activitate, care se desfășoară în domeniul protecției mediului și 

managementului cinegetic. (O.U.G. 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 și Legii nr. 149/2015 privind modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecției 

fondului cinegetic nr. 407/2006).   

mailto:icasstatiuneabv@yahoo.ro
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I.5. DEFINIREA SITUAȚIILOR CARE RECLAMĂ INTERVENȚIA DE URGENȚĂ 

Situaţiile care reclamă intervenţia de urgenţă conform prezentei proceduri sunt situaţiile în 

care speciile de animale sălbatice periculoase, pun în pericol siguranţa oamenilor şi a bunurilor 

acestora, precum și situații în care sunt necesare intervențiile unor specialiști acreditați pentru a 

salva speciile de animale sălbatice captive ilegal, aflate în mediul natural. 

Deoarece, în contextul actual de înmulțire a conflictelor dintre om şi animale sălbatice în 

special cu specia urs, este greu de realizat într-un timp relativ scurt o abordare de prevenție a 

conflictelor, elaborarea  unei  proceduri  la nivel național este considerată ca oportună şi necesară 

pentru siguranţa cetăţeanului și salvarea unor indivizi din diferite specii de animale sălbatice. 

  Având în vedere gradul ridicat de periculozitate dar și statutul de specie protejată, specia 

vizată cu precădere de procedura de lucru este ursul (Ursus arctos). Mecanismele de intervenție 

prevăzute în procedura de față vor fi adaptate și aplicate în timp real pentru situațiile care implică 

mamifere sălbatice din alte specii decât ursul. 

 

Pentru specia urs și/sau alte specii cu același comportament: 

Următoarele categorii de situații sunt considerate ca având risc crescut și fac obiectul 

intervențiilor de urgență specializate: 

1. Situații în care ursul/animalul sălbatic atacă și rănește omul; 

2. Situații în care ursul/animalul sălbatic pătrunde în locuințe și gospodării din intravilan; 

3. Situații în care ursul/animalul sălbatic atacă, rănește sau omoară animale domestice în 

gospodării din intravilan; 

4. Urși/animale sălbatice prinși în lațuri / capcane (în zone unde pot pune în pericol 

viața/siguranța persoanelor). 

5. Situații în care este pusă în pericol viața și integritatea unor indivizi  din cadrul specie i 

(urs/animale sălbatice) în mediul natural și/sau antropizat. 
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I.6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

- Legea nr. 149/2015 privind modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecției 

fondului cinegetic nr. 407/2006; 

- Legea nr. 49/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă   nr. 57/20 iunie 2007 

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 

sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. 1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea 

407/2006 precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi 

agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor; 

- H.G.R. nr. 1491/2004, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura 

organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii 

de urgenţă; 

- H.G.R. nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe 

care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind 

prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

- Metodologia privind cooperarea agenţiilor specializate de intervenţie în cazul 

urgenţelor primite prin SUNAU 112 nr. 314437/11.08.2014; 

- Ordinele emise pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup şi pisică 

sălbatică pentru fiecare sezon de vânătoare. 
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II. INTERVENȚIA ASUPRA URȘILOR ÎN INTRAVILAN 

Intervenția imediată asupra exemplarelor de urs în intravilanul localităților se recomandă a se 

efectua gradual prin următoarele metode: 

a) alungare prin diverse mijloace; 

b) capturare, tranchilizare și relocare; 

c) extragere prin eutanasiere sau împușcare. 

 

În cazul intervenției prin capturare, tranchilizare și relocare, precum și al extragerii prin 

eutanasiere nu se consider că este necesară eliberarea prealabilă a autorizației de recoltare/ capturare 

prevăzute în Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 410/2008 pentru 

aprobarea Procedurii de autorizare a activităților de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau 

comercializare, pe teritoriul național sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante și 

fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate, precum și a plantelor și animalelor din flora și, 

respectiv, fauna sălbatice și a importului acestora, cu modificările și completările ulterioare. 

Decizia privind alegerea uneia dintre metodele prevăzute la alin. (1) este luată de către 

conducătorul echipei de intervenție și se consemnează în raportul evenimentului 

Intervenția imediată asupra exemplarelor de urs aflate în intravilanul localităților se 

efectuează gradual, începând cu metoda alungării. 

În cazul în care exemplarul alungat revine în intravilanul localităților, echipa de intervenție 

procedează la capturarea, tranchilizarea și relocarea acestuia. 

Marcarea și monitorizarea exemplarelor tranchilizate care urmează a fi relocate se realizează 

prin montarea de colare GPS sau prin montarea de crotalii auriculare și microcip, care nu afectează 

în niciun fel integritatea corporală a acestora. 

Extragerea ursului prin eutanasiere sau împușcare se recomandă a se realiza în următoarele 

situații: 

a) dacă intervențiile prin metoda alungării, respectiv a tranchilizări și relocării nu dau 

rezultate și gradul de risc se modifică la nivel mare, conform procedurii de evaluare a riscului; 

b) dacă siguranța și securitatea persoanelor sau a bunurilor de orice fel aparținând acestora 

sunt puse în pericol; 

c) dacă siguranța și securitatea membrilor echipei de intervenție sunt puse în pericol; 

d) dacă exemplarul de urs în cauză se rănește în cursul acțiunii de intervenție și devine 

agresiv și nu sunt identificate alte soluții potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență; 

e) dacă exemplarul de urs în cauză este prins într-o capcană neautorizată, prezintă răni și 

devine agresiv și nu sunt identificate alte soluții potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de 

urgență; 

f) dacă exemplarul de urs în cauză prezintă răni incompatibile cu viața.(5) Intervenția 

imediată asupra exemplarelor de urs aflate în intravilanul localităților se efectuează gradual, prin 

analizarea la fața locului de către echipa de intervenție a nivelului de risc stabilit potrivit Procedurii 
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privind modul de acțiune a instituțiilor responsabile în gestionarea intervențiilor în cazul 

incidentelor generate de specia Ursus arctos (urs brun). 

Tranchilizarea și eutanasierea se efectuează de medicul veterinar, cu sprijinul personalului 

tehnic de specialitate al gestionarului fondului cinegetic sau al Gărzii Forestiere.  

Arma de tranchilizare/eutanasiere poate fi deținută de medicul veterinar sau poate fi pusă la 

dispoziția acestuia de către autorități publice, persoane fizice sau juridice care dețin în mod legal 

asemenea arme, cu respectarea art. 65 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al 

munițiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

În cazul extragerii prin împușcare, arma de vânătoare poate fi folosită exclusiv de personalul 

tehnic de specialitate angajat al gestionarului fondului cinegetic sau de către personalul tehnic de 

specialitate al Gărzii forestiere. 

În cazul exemplarelor de sex feminin, intervenția imediată se va efectua cu precădere prin 

metoda alungării sau prin metoda tranchilizării și relocării; în cazul extragerii prin 

eutanasiere/împușcare a unui exemplar de sex feminin cu pui, aceștia sunt relocați de urgență în 

cadrul unor centre de reabilitare specializate sau adăposturi autorizate. 

Costurile de întreținere a puilor de urs relocați după intervenția imediată în zonele din 

intravilanul localităților sunt suportate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, 

Apelor și Pădurilor.  

Sistemul de monitorizare a intervențiilor imediate realizate în intravilanul localităților asupra 

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

împușcare se stabilește pe baza registrului național al alungărilor, tranchilizărilor și relocărilor ori 

extragerilor prin eutanasiere sau împușcare a exemplarelor de urs. 

 

 Aplicarea măsurilor de monitorizare a intervențiilor imediate este asigurată de: 

a) Agenția Națională pentru Protecția Mediului și structurile teritoriale; 

b) Garda Națională Forestieră, prin structurile teritoriale; 

c) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, prin direcțiile 

sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor; 

d) unitățile administrativ-teritoriale pe raza cărora s-a produs evenimentul; 

e) centrele de reabilitare/îngrijire 

 

Agenția Națională pentru Protecția Mediului are următoarele responsabilități și atribuții: 

a) desemnează prin decizie a conducătorului instituției un punct de contact național pentru 

gestionarea registrului național al alungărilor, tranchilizărilor și relocărilor ori extragerilor prin 

eutanasiere sau împușcare a exemplarelor de urs; 

b) înființează și gestionează registrul național  

c) în baza datelor centralizate la nivel național, elaborează Raportul anual privind alungarea, 

tranchilizarea și relocarea ori extragerea prin eutanasiere sau împușcare, denumit în continuare 

Raport, pe care îl transmite autorității publice centrale pentru protecția mediului. 
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Agențiile județene pentru protecția mediului au următoarele responsabilități și atribuții: 

a) desemnează o persoană de contact privind alungarea, tranchilizarea și relocarea ori 

extragerea prin eutanasiere sau împușcare a exemplarelor de urs; 

b) transmit Agenției Naționale pentru Protecția Mediului date relevante în conformitate cu 

cerințele registrului național, ori de câte ori este cazul; 

c) colaborează cu unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia s-a produs evenimentul 

pentru punerea în aplicare a sistemului de monitorizare a intervențiilor imediate realizate în 

intravilanul localității asupra exemplarelor de urs, prin alungare, tranchilizare și relocare ori 

extragere prin eutanasiere sau împușcare.  

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor are 

următoarele responsabilități și atribuții: 

a) colaborează la nivel local cu autoritățile competente pentru protecția mediului și cu 

autoritățile administrației publice locale pentru implementarea la nivel local a sistemului de 

monitorizare a intervențiilor imediate realizate în intravilanul localității asupra exemplarelor de urs, 

prin alungare, tranchilizare și relocare ori extragere prin eutanasiere sau împușcare,  

b) prin intermediul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, asigură 

prezența la acțiunea de intervenție imediată, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, a 

medicului veterinar de liberă practică împuternicit. 

După finalizarea acțiunii de intervenție imediată, în cel mult 24 de ore, se întocmește un 

raport al evenimentului, în 3 exemplare, care este semnat de: 

a) conducătorul echipei de intervenție; 

b) medicul veterinar care participă la intervenție; 

c) personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarului fondului cinegetic sau al Gărzii 

Forestiere, care participă la intervenția imediată; 

d) conducătorul efectivelor de jandarmi care participă la intervenția imediată. 

La raport se anexează, după caz, declarațiile persoanelor păgubite. 

Raportul evenimentului se transmite în termen de 24 de ore de la întocmire către agenția 

județeană pentru protecția mediului, precum și către comitetul județean pentru situații de urgență 

competent. 

În cazul extragerii prin eutanasiere sau împușcare, gestionarea exemplarului se face de către 

gestionarul fondului cinegetic sau Garda Forestieră, după caz. 

Blana și craniul exemplarului extras preparate de către gestionarul fondului cinegetic, se 

predau Gărzii Forestiere și rămân în proprietatea publică a statului. 

Carcasa exemplarului extras prin împușcare revine gestionarului fondului cinegetic care a 

efectuat extragerea și poate fi folosită conform normelor stabilite de Autoritatea Națională Sanitară 

Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor în vigoare sau distrusă prin incinerare, dacă intervenția 

imediată a fost efectuată de Garda Forestieră sau exemplarul a fost extras prin eutanasiere. 

Costurile privind intervenția imediată precum și costurile legate de prepararea blănurilor și a 

craniilor exemplarelor de urs extrase prin eutanasiere sau împușcare sunt suportate de către 
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autoritatea publică locală care are contract de prestări servicii de permanență/intervenție imediată 

pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun cu gestionarul fondului 

cinegetic, respectiv contract de prestări servicii cu medicul veterinar de liberă practică. 

Tarifele standard privind intervenția imediată prin toate metodele prezentate se vor stabili și 

aproba de autoritatea centrală de mediu. 

 Sesizarea cazurilor în care este necesară intervenția imediată se face de către orice persoană 

prin apelarea numărului unic de urgență 112. 

 

Se recomandă reglementarea intervenției asupra ursului astfel:  

-Personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor cinegetice, precum și 

personalul tehnic de specialitate al Gărzilor Forestiere pot utiliza arma de vânătoare deținută legal 

pentru intervenții asupra exemplarelor de urs brun care pun în pericol siguranța și securitatea 

persoanelor sau a bunurilor acestora, de orice fel. 

-Nu constituie vânătoare capturarea autorizată a exemplarelor din speciile de interes 

cinegetic în scop științific, urmată de eliberarea acestora. 

-Nu constituie vânătoare activitățile de alungare, tranchilizare și relocare ori extragere prin 

eutanasiere sau împușcare a exemplarelor de urs brun, desfășurate de către personalul tehnic de 

specialitate al Gărzii Forestiere sau de către personalul tehnic de specialitate al gestionarilor faunei 

cinegetice, ca urmare a aplicării procedurii de intervenție aprobate conform legislației în vigoare, și 

nici activitățile desfășurate de către personalul Ministerului Afacerilor Interne în îndeplinirea 

atribuțiilor de serviciu în scopul: a) îndepărtării, imobilizării sau eliminării animalelor care 

amenință viața ori integritatea corporală a persoanelor sau integritatea bunurilor acestora; 

b) imobilizării animalelor a căror viață ori integritate corporală este pusă în pericol în urma unei 

intervenții umane realizate cu orice mijloace legale de protecție și imobilizare. 
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III. ACȚIUNEA INSTITUȚIILOR RESPONSABILE ÎN GESTIONAREA 

INTERVENȚIILOR ÎN CAZUL INCIDENTELOR GENERATE DE 

SPECIA URS BRUN ÎN INTRAVILAN 

III.1. Activități derulate în cazul incidentelor generate de specia urs brun 

 

III.1.1. Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, denumit în continuare IGJR, prin 

unitățile subordonate, ca urmare a repartizării apelului prin SNUAU 112 sau a sesizării prin altă 

modalitate, desfășoară următoarele activități: 

a) înștiințează telefonic și/sau prin alte mijloace de comunicare la distanță instituțiile și/sau 

persoanele cu atribuții în domeniu; 

b) solicită date și informații care să conducă la stabilirea nivelului de risc al intervenției; 

c) deplasează la fața locului efectivele de jandarmi aflate în serviciu; 

d) evaluează situația și riscurile de agresiune generate de către exemplarele de urs, respectiv 

prezența umană în zonă, factori ce pot provoca dezvoltarea spontană a agresivității, și comunică 

datele către ceilalți membri ai echipei de intervenție; 

e) asigură măsurile de ordine și de protecție a zonei în care s-au produs sau există pericolul de 

producere a unor situații care pun în pericol viața, integritatea fizică a persoanelor sau bunurile 

acestora; 

f) delimitează perimetrul și restricționează accesul în zona unde există pericolul unei agresiuni; 

g) îndepărtează alte persoane care nu își justifică prezența și avertizează populația prin semnale 

acustice și luminoase; 

h) asigură accesul celorlalte instituții specializate de intervenție pentru desfășurarea activităților 

specifice; 

i) participă la organizarea și desfășurarea de acțiuni menite a alunga exemplarul de urs din zona 

incidentului; 

j) participă la scoaterea persoanei/persoanelor agresate din zona de pericol; 

k) asigură protecția personalului care încearcă imobilizarea exemplarului de urs prin tranchilizare 

pe timpul desfășurării intervenției; 

l) stabilește și menține contactul permanent cu instituțiile și/sau persoanele cu atribuții în domeniu. 

 

III.1.2. Inspectoratul General al Poliției Române, prin structurile subordonate, desfășoară 

următoarele activități: 

a) sprijină unitățile subordonate IGJR în activitatea de asigurare a măsurilor de ordine și de 

protecție în proximitatea locului intervenției; 

b) întreprinde activități pentru devierea/restricționarea circulației rutiere. 
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III.1.3. Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, denumită în continuare 

DSVSA, desfășoară următoarele activități: 

a) coordonează și supraveghează activitatea medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți. 

 

III.1.4. Medicii veterinari desfășoară următoarele activități: 

3.1.4.1. Medicii veterinari de liberă practică împuterniciți: 

a) folosesc mijloacele specifice de intervenție pentru administrarea substanțelor necesare pentru 

imobilizarea sau eutanasierea exemplarelor de urs; 

b) la solicitarea DSVSA, recoltează probe biologice de la exemplarul în cauză, suspect de boli 

infecțioase, pentru stabilirea diagnosticului; 

c) realizează marcarea/individualizarea exemplarelor de urs tranchilizate în vederea relocării. 

3.1.4.2. Medicii veterinari de liberă practică desfășoară următoarele activități, în baza contractului 

încheiat cu unitatea administrativ-teritorială: 

a) folosesc mijloacele specifice de intervenție pentru administrarea substanțelor necesare pentru 

imobilizarea sau eutanasierea exemplarelor de urs; 

b) recoltează probe biologice, asigurând, după caz, următoarele resurse materiale: autolaborator, 

trusă recoltare probe, echipament de protecție, ladă izotermă pentru transportul probelor; 

c) realizează marcarea/individualizarea exemplarelor de urs tranchilizate în vederea relocării. 

 

III.1.5. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, denumit în continuare IGSU, prin 

unitățile subordonate, desfășoară următoarele activități: 

a) asigură monitorizarea, evaluarea situațiilor de urgență din domeniul de competență și 

centralizează datele și informațiile necesare; 

b) participă la acordarea asistenței medicale de urgență prin intermediul echipajelor de prim ajutor; 

c) acordă primul ajutor și asistență medicală avansată de urgență; 

d) asigură transportul răniților la unitățile spitalicești; 

e) solicită sprijin de la serviciul de ambulanță județean, când situația o impune; 

f) informează populația din zona vizată, prin sistemul RO-ALERT. 

 

III.1.6. Primarul/Viceprimarul unității administrativ-teritoriale, denumită în continuare UAT, 

desfășoară următoarele activități: 

a) se deplasează la locul incidentului și conduce echipa de intervenție; 

b) inițiază măsuri pentru informarea populației cu privire la existența unui potențial pericol 

determinat de prezența unor exemplare de urs, modul de comportare, metode de protejare a 

bunurilor și animalelor domestice, restricții și obligația de respectare a recomandărilor 

reprezentanților instituțiilor cu atribuții în gestionarea evenimentelor; 

c) informează prefectul cu privire la resursele umane și materiale la dispoziție cu care pot acționa în 

sprijin pentru gestionarea situației; 
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d) consultă registrul național al alungărilor, tranchilizărilor și relocărilor ori extragerilor prin 

eutanasiere sau împușcare a exemplarelor de urs, în vederea fundamentării deciziei de intervenție; 

e) pune la dispoziția medicului veterinar de liberă practică împuternicit arma de 

tranchilizare/eutanasiere; 

f) pune la dispoziția gestionarului fondului cinegetic contractant/Gărzii forestiere situația 

actualizată a delimitării zonei intravilanului localităților în scopul stabilirii cu precizie a modului de 

acțiune. 

 

III.1.7. Personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarului fondului cinegetic desfășoară 

următoarele activități: 

a) se deplasează la fața locului și participă la intervenție prin desfășurarea de acțiuni menite a 

alunga/imobiliza/captura animalul; 

b) evaluează situația, atunci când ajunge primul la locul incidentului, și comunică datele către 

ceilalți membri ai echipei de intervenție; 

c) asigură relocarea exemplarului de urs în locațiile de destinație indicate de Garda Forestieră; 

d) extrage prin împușcare exemplarul de urs, potrivit deciziei conducătorului echipei de intervenție; 

e) asigură condiții optime pentru exemplarele rămase orfane/rănite până la predarea acestora 

centrelor autorizate. 

 

III.1.8. Garda Forestieră desfășoară următoarele activități: 

a) pune la dispoziția autorităților administrației publice locale lista actualizată a gestionarilor 

fondurilor cinegetice, în scopul stabilirii competenței teritoriale a acestora; 

b) se deplasează la fața locului și participă la intervenție prin desfășurarea de acțiuni menite a 

alunga/imobiliza/captura animalul; 

c) evaluează situația, atunci când ajunge prima la locul incidentului, și comunică datele către 

ceilalți membri ai echipei de intervenție; 

d) în cazul acțiunilor de relocare, identifică posibilele locații de destinație și asigură obținerea 

acceptului gestionarului de fond cinegetic; 

e) extrage prin împușcare exemplarul de urs, potrivit deciziei conducătorului echipei de intervenție. 

 

III.1.9 Centrul de reabilitare/Entitatea autorizată sprijină cu personal de specialitate echipa de 

intervenție prin preluarea, eliberarea/plasarea provizorie în custodie în cadrul centrelor de 

reabilitare/îngrijire a exemplarelor de faună sălbatică capturate, bolnave, rănite, până la 

reintroducerea în habitatele naturale de origine sau în sanctuare în care este posibilă deținerea pe 

termen lung. 
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III.2. Evaluarea Nivelului de risc 

Evaluarea riscului se face conform Anexei nr.1 Grila evaluare risc. 

 

III.2.1.Risc scăzut 

Dacă în urma evaluării la fața locului echipa de intervenție constată că nivelul de risc este 

redus, se procedează la alungarea exemplarului prin diverse mijloace,  și se vor lua următoarele 

măsuri: 

a) limitarea accesului persoanelor în zonă de către jandarmi, polițiști și polițiști locali, după 

caz; 

b) aplicarea măsurilor de îndepărtare a animalului din zonă, respectiv goane oarbe, semnale 

acustice și luminoase, gloanțe de cauciuc, petarde, de către jandarmi și personalul tehnic de 

specialitate al gestionarului fondului cinegetic sau al Gărzii forestiere, după caz; 

c) în urma intervenției se va încheia un raport în care se vor detalia modul de intervenție și 

rezultatele obținute; 

d) dacă este cazul, reprezentantul legal al autorității administrației publice locale va convoca 

comisia de constatare a pagubelor, potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 

1.679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii și a 

protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, precum și obligațiile ce revin gestionarilor fondurilor 

cinegetice și proprietarilor de culturi agricole, silvice și de animale domestice pentru prevenirea 

pagubelor. 

 

III.2.2. Risc mediu 

Dacă în urma evaluării la fața locului echipa de intervenție constată că nivelul de risc este 

mediu, se procedează la alungarea exemplarului prin diverse mijloace sau la tranchilizare și 

relocare, și se vor lua următoarele măsuri: 

a) limitarea accesului persoanelor în zonă de către jandarmi, polițiști și polițiști locali, după 

caz; 

b) aplicarea măsurilor de îndepărtare a animalului din zonă, respectiv goane oarbe, semnale 

acustice și luminoase, gloanțe de cauciuc, petarde, de către jandarmi și personalul tehnic de 

specialitate al gestionarului fondului cinegetic sau al Gărzii forestiere, după caz; 

c) medicul veterinar de liberă practică împuternicit procedează la tranchilizarea 

exemplarului de urs; 

d) autoritatea locală și gestionarul pun la dispoziția echipei de intervenție echipamentul 

specializat pentru marcarea și transportul exemplarului tranchilizat; 

e) în urma intervenției se va încheia un raport în care se vor detalia modul de intervenție și 

rezultatele obținute; 

f) dacă este cazul, reprezentantul legal al autorității publice locale va convoca comisia de 

constatare a pagubelor, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.679/2008. 
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III.2.3. Risc mare 

Dacă în urma evaluării la fața locului echipa de intervenție constată că nivelul de risc este 

mare, se intervine prin metoda extragerii prin eutanasiere/împușcare, și se vor lua următoarele 

măsuri: 

a) limitarea accesului persoanelor în zonă de către jandarmi, polițiști și polițiști locali, după 

caz; 

b) medicul veterinar împuternicit procedează la tranchilizarea și eutanasierea exemplarului, 

după caz; 

c) extragerea prin împușcare de către personalul tehnic de specialitate al gestionarului 

fondului cinegetic sau al Gărzii forestiere, după caz, a exemplarului de urs agresiv, potrivit deciziei 

conducătorului echipei de intervenție; 

d) în urma intervenției se va încheia un raport în care se vor detalia modul de intervenție și 

rezultatele obținute; 

e) dacă este cazul, reprezentantul legal al autorității publice locale va convoca comisia de 

constatare a pagubelor, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.679/2008. 

Decizia privind utilizarea uneia dintre metodele enumerate mai sus este luată de către 

conducătorul echipei de intervenție prin raportare la nivelul de risc constatat la fața locului. 

Decizia de intervenție prin metoda extragerii prin eutanasiere sau împușcare, după caz, 

trebuie luată gradual, cu respectarea condiției proporționalității, în funcție de circumstanțele 

concrete de la fața locului. 

Având în vedere faptul că din echipa de intervenție face parte și un medic veterinar, prima 

opțiune pentru extragere este eutanasierea exemplarului de urs, dacă situația la fața locului permite 

această procedură de intervenție. 

Metoda de extragere prin împușcare a exemplarului de urs este utilizată numai în cazurile în 

care exemplarul de urs prezintă un comportament agresiv sau se află într-o situație de natură a 

dezvolta un comportament agresiv, care poate pune în pericol siguranța și securitatea persoanelor 

sau a bunurilor de orice fel aparținând acestora.  

De asemenea, metoda extragerii prin eutanasiere sau împușcare se va utiliza și în cazul în 

care metodele anterioare nu au dat rezultate, iar nivelul de risc se modifică din risc redus sau mediu 

în risc mare, precum și în situația în care echipa de intervenție ia decizia că exemplarul în cauză, ca 

urmare a eventualelor răni, dezvoltă un comportament agresiv care pune în pericol siguranța și 

securitatea persoanelor. 
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III.3. Aplicarea procedurii de intervenție 

Procedura de intervenție se realizează astfel: 

a) echipa de intervenție, în urma solicitării, pregătește, potrivit responsabilităților, echipamentul de 

intervenție, respectiv autoutilitară specială, armă de tranchilizare, trusă de tranchilizare, trusă de 

prim ajutor pentru animale, targă de transport, laț de imobilizare, trusă de autoapărare echipă asupra 

potențialului atac al ursului; 

b) echipa de intervenție intervine doar dacă zona este asigurată din punctul de vedere al siguranței 

cetățenilor, măsură realizată de către jandarmi, polițiști și polițiști locali, după caz; 

c) în cazul în care animalul trebuie imobilizat prin tranchilizare - capturat - , scos din capcană 

ilegală - laț -, medicul veterinar de liberă practică împuternicit apreciază greutatea ursului, stabilește 

și administrează exemplarului de urs substanța tranchilizantă în vederea imobilizării animalului. 

d) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, prin structurile 

subordonate, are obligația de a pune la dispoziția autorităților locale și structurilor de jandarmerie o 

listă completă și actualizată cu datele de contact ale medicilor veterinari de liberă practică 

împuterniciți și ale persoanelor ce pot fi anunțate în orice moment în vederea alertării cu privire la 

apariția unui incident provocat de urși. 

e) UAT are obligația de a pune la dispoziția structurilor de jandarmerie și direcțiilor sanitar-

veterinare și pentru siguranța alimentelor o listă completă și actualizată cu datele de contact ale 

primarului/viceprimarului unității administrativ-teritoriale desemnat în comitetul local de situații de 

urgență potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări 

și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, date ce pot fi 

utilizate în orice moment în vederea alertării cu privire la apariția unui incident provocat de urși, 

precum și orice schimbare apărută. 

f) Gestionarii fondurilor cinegetice sunt obligați să pună la dispoziția autorităților locale și 

structurilor de jandarmerie o listă completă și actualizată cu datele de contact, date ce pot fi utilizate 

în orice moment în vederea alertării cu privire la apariția unui incident provocat de urși, precum și 

arondarea acestora pe unități administrativ-teritoriale. 
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III.4. Echipamente specifice pentru capturarea, tranchilizarea, relocarea și monitorizarea 

urșilor care fac obiectul acestui îndrumar 

Echipamente intervenții urs utilizate în proiectul LIFE FOR BEAR: 

III.4.1. Echipament pentru imobilizare chimică a animalului (tranchilizare).  

- Sarbacană sau armă cu propulsie pe gaz (pistol sau armă cu țeavă lungă) 

- Seringi și ace specifice (cu transmițător radio pt. imobilizare în liber) 

- Substanțe autorizate pentru imobilizarea animalului 

- Tuburi cu gaz de rezervă pentru arma de tranchilizare  

- Accesorii preparare doză tranchilizare 

- Trusa medicală și medicamentație specifică pentru intervenții veterinare de urgență asupra 

animalului, 

- Trusă prelevare probe biologice (țesut, păr, sânge) pentru analize genetice 

- Lasou autoblocant / crosă imobilizare,  pentru capturare pui de urs 

- Targă transport animal 

- Aparatură monitorizare temperatură și puls animal aflat sub anestezie 

- Cântar cu trepied 

- Echipament pentru eliberare animal din capcană neautorizată: clește tăiat cabluri oțel, patent, 

daltă, topor, hârleț, frânghii, plase imobilizare, chingi, etc. 

- Alte accesorii și consumabile necesare unei bune intervenții asupra speciei urs brun în cazuri 

limită. 

III.4.2. Sistem tip cușcă de capturare și transport animale. 

Un sistem tip cușcă constă din o boxă metalică, cilindrică (tip tub), cu lungime de 4 m și diametru 

de 1,6 m, prevăzută cu ușă culisantă și sistem de declanșare închidere ușă (automată și/sau la 

comandă manuală), cu fereastră de vizitare. Boxa metalică este montată pe o platformă cu roți, care  

respectă condițiile legale de circulației și transport pe drumurile publice. 

III.4.3. Autoturism 4x4 / autoutilitară pentru tractare sistem cușcă de capturare și transport animale 

(capacitate tractare minim 1000 kg). 

III.4.4. Echipamente monitorizare animal înainte de capturare 

- Camere foto/video cu senzori de mișcare 

- Binoclu pe timp de zi  

- Termoviziune pe timp de noapte 

- Lanternă tip proiector 

- Aparat foto/video 

III.4.5. Echipamente monitorizare animal după capturare/eliberare/relocare 

- Sisteme colar GPS/GSM/Radio UHF/VHF 

- Stație GSM recepționare date de la colarul GPS/GSM/Radio UHF/VHF 

- Stație radio monitorizare directă în teren a exemplarului marcat cu colar 

- Crotalii auriculare înseriate și clește special aplicare crotaliu 

- Sistem inserțe/citire microcipuri și microcipuri înseriate 

III.4.6. Echipament protecției individuală echipă intervenție 

- Armă vânătoare deținută de personal autorizat și avizat pentru zona de intervenției 

- Spray anti-urs 

- Sisteme emitere sunete puternice pe frecvență înaltă 
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Foto nr. 1  Autolaborator - autoutilitară 4X4 

 
 

Foto nr. 2 Arma de tranchilizare  Foto nr. 3  Trusă tranchilizare 
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Foto nr. 4 Sistem tip cușcă tubulară de capturare și transport animale vii 

 
 

 

Foto nr. 5  Sistem tip cușcă cu gratii de capturare animale vii 
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Foto nr. 6  Colare GPS /GSM/Radio pentru monitorizare urs 

 
 

 
 

Foto nr. 7  Stație  pentru monitorizare radio urs în teren 
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IV. Procesul practic de capturare, relocare și monitorizare urși. 

IV.1. Principalii pași practici în procesul de capturare, relocare și monitorizare urși 

a) Monitorizarea zonei vizitate de urs 

 
 

b) Instalare capcană capturare 
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c) Monitorizare capcană capturare cu cameră cu senzori de mișcare 

 
 

d) Capturare urs în capcană tip cușcă cu gratii 

 
 

 

e) Tranchilizare urs 
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f) Prelevare probe biologice, stabilirea stării de sănătate, realizarea de măsurători 

biologice 

 
 

g) Montarea sistemului de monitorizare GPS 
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h) Transport în vederea relocării 

 
 

 
 

 

i) Relocare urs în mediul natural 
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j) Monitorizare GPS  urs relocat 
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IV.2. Exemple practice de capturare, relocare și monitorizare urși. 

IV.2.1. Capturare, relocare și monitorizare urs habituat, cetatea Râșnov, jud. Brașov 
 

Foto nr. 8 Colaj poze Procesul de relocare urs și monitorizare GPS - urs Râșnov 
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IV.2.2. Capturare, relocare și monitorizare urs habituat, cabana Postăvaru - Poiana Brașov 
 

Foto nr. 9 Colaj poze_ Procedura de capturare, montare colar GPS și relocare urs – Postăvaru 

  

  
 

Rezultatul monitorizării GPS a ursului capturat din Postăvaru și relocat 
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IV.2.3. Eliberare urs din capcana ilegală, relocare și monitorizare 

 

Foto nr. 10 Colaj poze eliberare urs, relocare și monitorizare Gura Teghii/BZ 

Urs prins în capcană ilegală 

 

Pregătire echipamente pentru acțiune 

 
Tranchilizare 

 

Tăiere sârme capcană / tratare răni 

 
Monitorizare trezire (după transport) 

 

Monitorizare satelitară_Colar GPS /GSM 
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V. Dispoziții finale 

 Guvernul României, prin Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor va adopta o metodologie 

pentru intervenție rapidă pentru salvare animale sălbatice, evaluare risc, evaluare pagube și conflicte 

și va realiza o bază legală pentru funcționarea echipelor de intervenție asupra exemplarelor de urs 

brun care intră în contact repetat cu activitățile antropice. 

 Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, pe baza metodologiei specifice, va realiza sesiuni 

de instruire pentru specialiști, astfel încât să acopere toată țara.  

 Activitatea se desfășoară în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă pentru 

exemplarele din speciile care pun în pericol siguranța oamenilor. Astfel, intervențiile în regimul 

situațiilor de urgență care vizează speciile de interes cinegetic (inclusiv speciile strict protejate) nu 

vor fi încadrate în prevederile Legii nr. 149/2015 privind modificarea şi completarea Legii vânătorii 

şi a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 pentru animalele aflate pe domeniul public.  

 Exceptând situațiile de intervenție pentru salvarea animalelor sălbatice din mediul natural 

situat în zonele productive cinegetic, activitate, care se desfășoară în domeniul protecției mediului și 

managementului cinegetic. (O.U.G. 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 și Legii nr. 149/2015 privind modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecției 

fondului cinegetic nr. 407/2006) . 

Relocarea urșilor în cadrul aceluiași fond cinegetic nu este o soluție viabilă pe termen lung de 

rezolvare a problemei. Din experiența avută de la începutul proiectului, acești urși relocați pe 

același fond cinegetic se întorc la locul de capturare sau produc aceleași probleme în noile zone 

unde au fost relocați. Soluția ar fi să se identifice soluții la nivel European pentru a se reloca mai 

multe exemplare de urs în afara țării, în zonele unde există habitate favorabile și densități mici a 

populației de urs brun. 

Relocarea urșilor pe alte fonduri cinegetice, nu face decât să se mute problema dintr-o parte în 

alta. 

Ținând cont de rezultatele proiectelor în care s-a experimentat relocarea urșilor și de experiența 

echipei noastre, concluzia echipei este că, după diferite experințe în procesul de relocare și 

monitorizare urși, este una singură: 

RELOCAREA NU ESTE O SOLUȚIE VIABILĂ PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG, PENTRU 

URȘII CARE INTRĂ ÎN CONTACT REPETAT CU ACTIVITĂȚILE UZUALE ȘI RECURENTE 

ALE OMULUI! 

RELOCARE URȘILOR PROBLEMĂ ÎN CONDIȚIILE ACTUALE DIN ROMÂNIA ESTE O 

ACȚIUNE COSTISITOARE ȘI ARE CA REZULTAT FINAL MUTAREA PROBLEMEI DINTR-

O PARTE ÎN ALTA, REZOLVÂND DOAR PUNCTUAL ȘI TEMPORAR PROBLEMA ȘI 

DOAR DIN ZONA UNDE A FOST CAPTURAT URSUL ÎN CAUZĂ!!! 

 

Manager proiect LIFE FOR BEAR - Ramon JURJ  
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ANEXA I 

I1. GRILA DE EVALUARE A RISCULUI PENTRU URS – după LIFE URSUS 

 

I. RISC NECONFIRMAT  

1. Incident/situație neconfirmat/ă  

 

II. RISC MINIM (SITUAȚII DE INTERACȚIUNE NORMALĂ)  

1. Ursul se retrage imediat după întâlnirea cu omul – comportament normal, al oricărui animal 

sălbatic. Conform studiilor efectuate, distanța inițială de reacție este de cca. 500 m, iar 

distanța de toleranță este de cca 120m. 

2. Ursul are un comportament normal de apărare, apoi se retrage – în apropierea unei surse de 

hrană, a bârlogului sau în prezența puilor, ursul poate avea un comportament de autoapărare. 

în astfel de situații retragerea se face pe distanțe relativ scurte, de doar câteva sute de metri. 

3. Ursul provoacă ocazional pagube în afara zonelor locuite (nu sunt indicii ale unui exemplar-

problemă) – din această categorie fac parte pagubele provocate în livezi, culturi agricole in 

apropierea pădurii,  neprotejate corespunzător, stâne, la “odai” sau “tarle”. Trebuie avut în 

vedere că acest comportament (ocazional) considerat cu un risc minim pentru viața omului, 

reprezintă primii pași în modificarea comportamentului ursului. 

 

III. RISC REDUS  

1. Ursul a fost observat ocazional în aproprierea zonelor locuite 

2. Ursul nu se retrage la observarea oamenilor (50 - 100m) 

3. Ursul surprins sau provocat lansează un atac fals (în zone locuite) 

 

IV. RISC MEDIU / ACȚIUNI 

1. Ursul a fost observat repetat în zone locuite 

2. Ursul provoacă pagube repetate în aproprierea zonelor locuite 

3. Ursul nu este oprit de măsuri de protecție existente (garduri electrice, câini, substanțe 

repelente, condiționare adversivă) + comp de hrănire / apărare a hranei 

 

V. RISC MARE  

1. Ursul intră în gospodării și nu se retrage în prezența omului 

2. Ursul se hrănește cu gunoaie în prezența omului 

3. Ursul nu se retrage când este gonit 

4. Urs prins în laț/capcană 

 

VI. RISC EXTREM  

1. Ursul atacă animale în prezența omului, în zone locuite 

2. Ursul atacă omul fără a fi provocat sau surprins (în zone locuite) 
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ANEXA II 

 
MODALITĂȚI DE INTERVENȚIE. MĂSURI ȘI PROCEDURI STANDARD DE LUCRU 

PROPUSE DE ÎNDRUMAR– după LIFE CONNECT 

 

Modalitățile de intervenție pot fi următoarele, pentru fiecare dintre acestea se vor stabili și aproba 

de către autoritățile specifice procedurile standard de lucru. Elaborarea și implementarea unor 

proceduri standard de lucru aprobate are ca scop eficientizarea procesului de intervenţie prin 

detalierea schemei logice, a atribuțiilor/responsabilităților și prin standardizarea pașilor de urmat. 

 

M1. Măsuri de monitorizare a zonei 

  Procedură standard de monitorizare  

M2. Informarea cetățenilor și a factorilor responsabili locali pentru aplicarea de 

măsuri generale de prevenire a incidentelor; 

  Ghid de informare / comunicare 

M3. Măsuri de prevenire specializate pasive – gard electric, deterenți olfactivi; 

  Ghid de evaluare a situației și de selectare a metodei eficiente 

  Ghid de folosire  

Procedură s. de instalare 

Procedură s. de dare / primire în folosință gratuită cu sarcini 

Procedură s. de monitorizare 

M4. Măsuri de prevenire specializate active – goane oarbe, folosirea deterenților 

acustici și/sau a armei cu proiectile de cauciuc; 

  Ghid de evaluare a situației și de selectare a metodei eficiente 

  Procedură s. de efectuare a goanelor oarbe 

  Procedură s. de utilizare a deterenților acustici 

  Procedură s. de utilizare a armei cu proiectile de cauciuc 

M5. Măsuri de capturare activă și de relocare sau de plasare în captivitate a 

animalului,  

M6. Măsuri de eliberare a animalului din capcane / lațuri,   

care pot presupune tranchilizarea, relocarea, scoaterea din populație prin plasarea în 

captivitate sau prin eutanasiere; 

  Procedură s. de evaluare a riscului specific 

Procedură s. de capturare activă “în liber” 

  Procedură s. de capturare cu capcane 

  Procedură s. de evaluare a stării animalului 

Procedură s. de tranchilizare 
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  Procedură s. de eutanasiere 

  Procedură s. de acordare a intervențiilor veterinare de bază 

  Procedură s. de eliberare pe loc 

Procedură s. de transport 

  Procedură s. de eliberare după relocare 

  Procedură s. de plasare în captivitate 

M7. Măsuri de scoatere a animalelor periculoase din populație prin împușcare; 

  Procedură s. de utilizare a armei de foc 

M8. Măsuri generate de forță majoră – uciderea animalului din considerente de 

autoapărare / protecția cetățenilor.  

  Procedură s. de utilizare a armei de foc 

   

  R. Format standard de reportare 

    Raport 1 
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ANEXA III 

 

PROTOCOL INTERVENȚIE DIRECTĂ PRIN TRANCHILIZARE 

 

A.1. Imobilizarea prin tranchilizare a animalelor capturate 

Pentru tranchilizarea animalului se folosește arma specială cu gaz (DANINJECT), iar 

substanţele folosite sunt: medetomidina şi ketamina, antisedanul fiind reprezentat de atipamezol.  

Acurateţea în calcularea dozelor este de mare importanţă, reducând astfel problemele 

asociate cu subdozarea sau supradozarea. Membrii echipei de intervenție sub monitorizarea 

medicului veterinar, premergător operaţiei de calculare a dozei, țin cont de următoarele aspecte: 

- aprecierea greutăţii unui animal diferă în funcţie de vârstă, sex, starea de întreţinere a 

animalului. Având în vedere că în teren nu se poate face o apreciere exactă a greutăţii prin cântărire, 

operatorul trebuie să aibă experienţă îndelungată; 

- dozajul substanţelor nu trebuie niciodată memorat; pot apărea erori grave având în vedere 

că stresul şi graba de cele mai multe ori duc la greşeli, mai ales când se lucrează cu combinaţii de 

substanţe; 

- în cazul în care recipienţii în care se găsesc substanţele nu sunt etichetaţi, conţinând 

informaţii privind felul, perioada de expirare şi concentraţia substanţelor, sub nicio formă, acestea 

din urmă nu vor fi folosite; 

- calculul mental al dozajului nu este indicat. Operatorul va avea tot timpul un carnet şi un 

calculator pentru stabilirea dozajului; 

- calcularea dozajului se va face cel puţin de două ori.      

Administrarea substanței tranchilizante se face cu arma specială numai de către unul din 

membri echipei ISAS, numai după ce se asigură că a găsit poziția cea mai bună de tragere cu arma 

specială și să nimerească cu seringa poziția cea mai eficientă în corpul ursului. 

Atunci când se constată că animalul este sedat suficient, înainte de începerea operaţiilor 

propuse a fi efectuate sunt necesare câteva precizări. 

Operatorul trebuie să se asigure că animalul nu are căile respiratorii obturate (gâtul trebuie 

să fie drept, nările să nu fie acoperite). 

Se va încerca aşezarea animalului pe un teren plan, evitând astfel restricţionarea traheei sau 

a circulaţiei sanguine. 

Animalele care rămân imobilizate mai mult timp trebuie întoarse cel puţin o dată la o oră, 

acest lucru fiind preferabil să se facă prin rotirea animalului şi nu prin dare peste cap. 

Ochii animalului trebuie protejaţi împotriva acţiunii directe a razelor UV, a deshidratării 

corneei şi intrării de corpuri străine (praf, nisip). Se pot aplica unguente speciale sau soluţia salină 

folosită la fixarea lentilelor de contact. Acoperirea ochilor are un rol important şi în calmarea 

animalului. 

 După ce echipa se asigură că operațiunea de imobilizare prin tranchilizare s-a derulat 

corespunzător se trece la operațiunea de eliberare din capcană (laț).  
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 După eliberarea din capcană se verifică animalul din punct de vedere al stării de sănătate și se 

intervine asupra acestuia dacă este cazul cu metode/tratamente specifice medico-veterinare: 

 

 

A.2. Analiza stării de sănătate pentru exemplarele capturate 

Verificarea semnelor vitale. 

Se asigură ca poziţia corpului să nu afecteze respiraţia, operatorul verificând frecvenţa 

respiratorie. 

Redăm mai jos tabelul cu valorile normale ale frecvenţei respiratorii, ritmului cardiac şi al 

temperaturii în cazul speciei urs.  

 

Specia  Ritm cardiac Ritm respirator Temperatura 

Urs 55 - 90 20 – 30 37,8 

 

O frecvenţă respiratorie scăzută este determinată cel mai adesea de acţiunea substanţei, 

putând cauza hipotermie. În aceste cazuri se poate acţiona mecanic sau farmacologic. 

O frecvenţă respiratorie crescută indică hipertermie, edem pulmonar, inflamare sau şoc. 

Frecvenţa respiratorie foarte ridicată poate fi determinată folosind şi alţi parametri cum ar fi 

temperatura, timpul de reumplere a capilarelor (prin apăsare). 

De preferat este ca operatorul să aibă la îndemână un pulsoximetru portabil, putând astfel 

măsura şi saturaţia în oxigen a hemoglobinei, precum şi un stetoscop. 

În general mamiferele au o temperatură cuprinsă între 37,5 şi 40°C. Problemele apar şi 

trebuie intervenit când această temperatură depăşeşte valoarea de 41,1°C. Peste această valoare, o 

intervenţie ineficientă şi întârziată poate fi fatală. Un termometru digital este indispensabil, iar 

temperatura se va verifica periodic pe toată durata sedării. 

Ritmul cardiac poate fi determinat cu ajutorul unui stetoscop poziţionându-l între a IV-a şi a 

VI-a coastă sau în partea posterioară a spatei; prin apăsarea cavităţii toracice; localizând pulsul 

arterial sau folosirea unui puls oximetru. 

O valoare ridicată a pulsului este rezultatul acţiunii substanţei (exemplu ketamina), al 

factorilor psihologici (stress, excitaţie), hipertermiei sau şocurilor. 

O valoare scăzută a pulsului este rezultatul acţiunii unor substanţe (exemplu xilazina), 

hipotermie sau dereglări metabolice (hiperkalemie, hipercalcemie). 

În general, dacă reumplerea capilarelor necesită un timp mai mare de 2 sec, este necesară o 

perfuzie adecvată. 

Se verifică atent animalul de la nas şi până la coadă. Se verifică eventualele sângerări, 

scurgeri de lichide, pierderea părului şi configuraţii anormale ale corpului (fracturi sau luxaţii). 

Astfel se analizează: nările (sângerări, exces de fluide, corpuri străine), botul (dinţi rupţi, 

murdărie, limbă sfâşiată, fragmente de ramuri, aşchii), ochii (să fie curăţaţi de mizerie, lubrificaţi şi 

acoperiţi), urechile (prezenţa sângelui indică contuzii, traumatisme, dar ar putea fi şi ectoparaziţi), 
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pieptul (se va asculta zgomotul respiraţiei), abdomen (semne de inflamare), membre (verificarea 

fracturilor sau tăieturilor), anusul (sângerări, diaree), pielea, blana (deshidratare, ectoparaziţi – 

viermi, purici, păduchi). 

Manipularea animalului se va face cu grijă fără a provoca sunete ascuţite sau zgomote 

puternice. Răspunsul animalului la acestea poate fi neprevăzut, variind de la lovituri cu piciorul 

până la încercarea de a ataca operatorii. 

 Dăcă se constată că starea de sănătate a animalului nu este bună și sunt necesare intervenții de 

urgență, atunci echipa sub monitorizarea medicului veterinar intervine în tratarea animalului în caz 

de urgență. 

 

A.3. Tratamentul animalului în caz de urgenţă 

Nu de puţine ori în acţiunile de imobilizare a animalelor apar situaţii neprevăzute pe care 

operatorul trebuie să le rezolve rapid şi cu responsabilitate pentru a evita moartea animalului sau 

rănirea gravă a acestuia. 

Dintre problemele cele mai frecvente ce apar în cazul imobilizării chimice amintim: depresia 

respiratorie şi stopul respirator, hipertermia, hipotermia, voma, convulsiile, rănirile, şocul. 

 Depresia respiratorie 

Cauze: inducerea de către medicamente a depresiei centrilor respiratori, nările, traheea ocluzionate, 

edeme, vomismente, balonări care exercită presiuni asupra diafragmei 

Semne: frecvenţă redusă sau absenţa respiraţiei, cianoza gingiilor, respiraţie zgomotoasă, saturaţia 

în oxigen mai mică de 70 % timp de 2 minute sau scăderea continuă. 

Tratament: încetarea administrării oricărui tip de tranchilizant, poziţia dreaptă a gâtului, scoaterea 

limbii afară, curăţarea traheei de vomă sau obiecte străine, aşezarea animalului în poziţie corectă. Se 

începe ventilaţia artificială palpând puternic pieptul de 15 – 20 ori pe minut, respiraţie gură la gură 

sau gură la nas, practicarea traheotomiei în cazul în care laringele este obturat. 

Dacă ventilaţia artificială a avut rezultate (gingiile au revenit la culoare roz) se încetează 

pentru cel puţin 1 minut lăsând animalul să respire singur. 

Dacă nici această intervenţie nu a determinat animalul să respire se recurge la administrarea 

unui antagonist potrivit, administrarea realizându-se tot intravenos. Dacă vena nu poate fi găsită în 

30 de secunde, se împarte doza şi se administrează intramuscular în 2 locuri: în spată şi în muşchiul 

şoldului. 

Depresia respiratorie este printre cele mai comune complicaţii care apar în imobilizarea 

animalelor. 

Operatorul are puţin peste 5 minute înainte ca o intoxicare ireversibilă a creierului să se 

producă. Pentru aceasta trebuie să acţioneze rapid, nu trebuie să intre în panică, ci să se concentreze 

asupra deciziei corecte pe care o va lua. 
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 Hipertermia  

Cauze: căldură metabolică de efort fizic, căldura absorbită din mediul ambiant ca urmare a 

expunerii la soare, alterarea centrilor termoreglatori ca urmare a medicamentului administrat, 

infecţii datorate bacteriilor 

Semne: temperatură rectală ridicată mai mare de 40°C, extremităţile (urechile, picioarele 

fierbinţi la atingere), respiraţie rapidă şi zgomotoasă, ritm cardiac rapid, puls mărit, coma, moartea. 

Tratament: încetarea administrării oricărui tip de medicament, animalul va fi mutat astfel 

încât să nu fie expus direct la soare, introducerea animalului în apă sau stropirea în particular a 

abdomenului şi a zonei inghinale, împachetare cu gheaţă sau apă rece. 

Dacă metodele prezentate mai sus nu dau rezultate se trece la administrarea pe cale venoasă 

a unui antagonist potrivit. 

În cazul unei hipertermii severe (mai mare de 41°C) animalul trebuie răcit imediat, monitorizând 

temperatura rectală pe toată perioada imobilizării. 

 

 Hipotermia  

 Cauze: alterarea centrilor termoreglatori şi descreşterea metabolismului indusă de 

medicament, temperatura scăzută a mediului ambiant, blana udă, malnutriţie, imobilizarea într-o 

anumită poziţie pentru prea mult timp, circulaţie neadecvată.  

Semne: descreşterea temperaturii rectale (mai mică de 35°C), descreşterea ritmului cardiac 

şi a presiunii sanguine, extremităţile reci la atingere, frisoane. 

Tratament : animalele vor fi aşezate în pături, incinte încălzite. 

Folosirea antagonistelor în cazul hipotermiei nu este recomandată deoarece trezirea sau recuperarea 

animalului se face invariabil încet iar eliberarea animalului cu o temperatură deja scăzută sub limita 

normală ar duce la sucombarea acestuia chiar şi după un anumit timp, nefiind capabil să-şi furnizeze 

căldura internă necesară supravieţuirii. 

Hipotermia nu este o problemă atât de comună ca hipertermia şi de aceea în teren nu este indicată 

imobilizarea animalelor dacă temperatura este mai mică de -18°C. 

 

 Voma  

Cauze: indusă de drog, stress, excitaţie, poziţia capului mai jos decât stomacul 

Semne: sunete în timpul respiraţiei, înecare, sughiţ, icnet, cianoză – gingii albăstrui sau gri, 

prezenţa unor materii străine în trahee sau laringe, stop respirator 

Tratament: întreruperea administrării oricărui drog, curăţarea căilor respiratorii de vomă, 

mucus cât de mult este posibil; animalul este aşezat cu faţa şi gâtul în jos iar capul întins astfel încât 

să poată fi ajutat să se elimine voma, animalele mici putând fi ţinute de picioare şi scuturate; 

începerea ventilaţiei artificiale, dacă este necesar, prin comprimarea mecanică a pieptului, gură la 

gură sau gură la nas, sau prin inserţia unui tub endotraheal şi ventilarea cu aer sau direct cu tub de 

oxigen; administrarea a 1 – 2 mg/kg doxapram, sau administrarea antibioticelor de termen lung. 
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Voma în sine nu este o problemă, ci numai aspirarea ei. Animalele pot muri nu numai dacă se 

îneacă cu propria vomă, ci şi dacă o mică cantitate de vomă ajunge din stomac în plămâni şi poate 

determina pneumonie prin infecţia cu bacterii. Pneumonia nu se va manifesta multe zile de la 

eliberarea animalului şi de multe ori se produce moartea animalului chiar dacă în timpul revenirii şi 

după aceea el pare perfect sănătos. Aspirarea unei cantităţi mari de vomă induce o prognoză sumbră 

şi atunci trebuie luată în considerare eutanasia. 

 

 Convulsii  

Cauze: induse de drog (ketamină sau combinaţii ale acesteia), traume. 

Semne: contracţii necontrolate ale musculaturii, spasme ale întregului corp, extensia şi rigiditatea 

membrelor, contracţia maxilarelor 

Tratament: administrarea a 10 mg diazepam încet, la interval de 15 sec pentru a preveni 

stopul cardiac, monitorizarea temperaturii (convulsiile prelungite pot provoca creşterea temperaturii 

datorită generării de căldură internă – iar dacă temperatura creşte peste 41°C, atunci tratamentul 

este cel indicat la hipertermie). 

Cele mai multe situaţii de convulsii determinate de imobilizarea chimică se datorează utilizării 

ketaminei, folosită singură sau în combinaţii cu tranchilizante alfa-adrenergice. În mod obişnuit 

convulsiile nu rănesc animalul, dar dacă determină hipertermie atunci apar complicaţii la animalul 

netratat. 

 

 Răni, contuzii 

Tratament: curăţarea rănii cu soluţii saline sau soluţii de Betadină pentru rănile mici, iar 

pentru cele mai adânci un amestec din cele două soluţii; dacă este necesar se poate utiliza un scalpel 

pentru a tăia porţiunile distruse sau contaminate; suturarea rănilor acolo unde este necesar; 

administrarea de antibiotice. 
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