
Propuneri pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență Nr. 81/2021 din 21 iulie 2021 privind aprobarea metodelor de 

intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora, 

în intravilanul localităţilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

 

Ordonanța de urgență Nr. 81/2021 din 

21 iulie 2021 privind aprobarea 

metodelor de intervenţie imediată 

pentru prevenirea şi combaterea 

atacurilor exemplarelor de urs brun 

asupra persoanelor şi bunurilor 

acestora, în intravilanul localităţilor, 

precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative 

-forma actuală- 

Amendamente propuse 

 

Motivație 

Prezenta ordonanță de urgență 

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 

Se competează Art.1  punctul (1) 

cu următoarele: Reglementarea să 

fie extinsă și în extravilanul 

localităților.  

În cazul în care într-o localitate 

intravilanul se suprapune pe mai 

multe fonduri de vânătoare, se vor 

încheia cu fiecare gestionar 

contracte: contract de prestări 

servicii de permanență/intervenție 

Având în vedere,faptul că în timpul acțiunilor de 
îndepărtare a exemplarelor de urs brun (Ursus 
arctos),aceștia părăsesc repede intravilanul localității 
sau produc pagube și în extravilan, propunem 
extinderea reglementării și pentru extravilanul 
localităților cu pricină. 
Având în vedere, faptul că sunt localități în care 
intravilanul localității se suprapune pe mai multe fonduri 
de vânătoare, U.A.T-ul respectiv să aibă posibilitatea 
încheiării contracte cu fiecare gestionar de fond 
cinegetic în parte, ca să poate interveni legal pentru 



relocare ori extragere prin eutanasiere 

sau împușcare. 

imediată gestionar/medic 

veterinar pentru prevenirea și 

combaterea atacurilor 

exemplarelor de urs brun; 

contravaloarea contractelor fiind 

suportate din bugetul de stat. 

 

prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs 
brun (Ursus arctos) 
 

 

 Se propune introducerea unei 

litere noi la Art. 1, alin. (3): 

h) unităţile administrativ-teritoriale 

- comune, oraşe, municipii şi 

judeţe; 

 

Având în vedere că din textul ordonanței de urgență nu 

iese evident, dacă prevederile privind unitățile 

administrativ-teritoriale se aplică și consiliilor județene, 

propunem introducerea semnificației termenului 

„unitățile administrativ-teritoriale”. În textul ordonanței 

apar numai primarii și viceprimarii în funcțiile de 

conducător, ceea ce poate duce la intrepretarea 

unităților administrativ-teritoriale ca fiind vorba despre 

comune, orașe și municipii, nu și consiliile județene. 

Totodată la Art. 1, alin (2) din Ordinul Ministerului 

mediului, apelor și pădurilor nr. 1415/2021 din 11 

august 2021, pentru aprobarea tarifelor standard 

privind intervenţia imediată asupra exemplarelor de urs 

care acţionează în intravilanul localităţilor, precum şi a 

cuantumului şi a modalităţii de acordare a costurilor de 

întreţinere a puilor de urs relocaţi, se precizează explicit 

consiliile județene în calitate de contractanți: „(2) 



Tarifele prevăzute la alin. (1) sunt decontate lunar de 

către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor către 

unităţile administrativ-teritoriale/consiliile judeţene 

care au încheiat contracte de prestări servicii de 

permanenţă/intervenţie imediată cu gestionarul faunei 

cinegetice, respectiv contracte de prestări servicii cu 

medicul veterinar de liberă practică, după caz, pentru 

acţiunile de alungare prin diverse mijloace, tranchilizare 

şi relocare şi extragere prin eutanasiere sau împuşcare a 

exemplarelor de urs care acţionează în intravilanul 

localităţilor.” 

Conform celor de mai sus, propunem introducerea 

consiliilor județene în textul prezentei OUG în calitate 

de contractant în cazurile în care este însărcinată de 

către comunele, orașele și municipiile în acest scop. 

ART. 2 

    (1) În vederea punerii în aplicare a 

prevederilor prezentei ordonanţe de 

urgenţă şi pentru asigurarea serviciilor 

de specialitate privind alungarea, 

relocarea ori extragerea prin împuşcare 

a exemplarelor de urs, unitatea 

administrativ-teritorială poate încheia 

contract de prestări servicii de 

Se propune completarea Art. 2, 

alin. (1) și (2): 

    (1) În vederea punerii în aplicare 

a prevederilor prezentei ordonanţe 

de urgenţă şi pentru asigurarea 

serviciilor de specialitate privind 

alungarea, relocarea ori extragerea 

prin împuşcare a exemplarelor de 

urs, unitatea administrativ-

Având în vedere faptul că este posibil ca unii dintre 

unitățile administrativ-teritoriale nu dispun de resursele 

locale pentru încheierea contractelor de prestări servicii 

de permanenţă/intervenţie imediată pentru prevenirea 

şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun cu 

gestionarul și/sau cu medicul veterinar de liberă 

practică, considerăm că ar fii efectiv ca aceste UAT-uri să 

le însărcinează pe consiliile județene pentru încheierea 

contractelor de prestări servicii, consiliile județene 



permanenţă/intervenţie imediată 

pentru prevenirea şi combaterea 

atacurilor exemplarelor de urs brun cu 

gestionarul, cu respectarea legislaţiei 

din domeniul achiziţiilor publice. 

Modelul de contract de prestări servicii 

de permanenţă/intervenţie imediată 

pentru prevenirea şi combaterea 

atacurilor exemplarelor de urs brun 

încheiat cu gestionarul este prevăzut în 

anexa nr. 1. 

    (2) În vederea punerii în aplicare a 

prevederilor prezentei ordonanţe de 

urgenţă şi pentru asigurarea serviciilor 

de specialitate privind tranchilizarea şi 

relocarea ori extragerea prin 

eutanasiere a exemplarelor de urs, 

unitatea administrativ-teritorială poate 

încheia contract de prestări servicii cu 

medicul veterinar de liberă practică, cu 

respectarea legislaţiei în domeniul 

achiziţiilor publice. Modelul de contract 

de prestări servicii încheiat cu medicul 

veterinar de liberă practică se aprobă 

teritorială poate încheia contract 

de prestări servicii de 

permanenţă/intervenţie imediată 

pentru prevenirea şi combaterea 

atacurilor exemplarelor de urs 

brun cu gestionarul, cu respectarea 

legislaţiei din domeniul achiziţiilor 

publice.  

Contractul de prestări servicii de 

permanenţă/intervenţie imediată 

pentru prevenirea şi combaterea 

atacurilor exemplarelor de urs 

brun cu gestionarul, cu respectarea 

legislaţiei din domeniul achiziţiilor 

publice poate fi încheiat și de către 

consiliile județene în cazurile în 

care comunele, orașele sau 

municipiile le însărcinează în acest 

scop. 

Modelul de contract de prestări 

servicii de permanenţă/intervenţie 

imediată pentru prevenirea şi 

combaterea atacurilor 

exemplarelor de urs brun încheiat 

având la dispoziție mai multe resurse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



prin ordin al ministrului mediului, apelor 

şi pădurilor, care se elaborează în 

termen de 60 de zile de la data intrării 

în vigoare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă. 

cu gestionarul este prevăzut în 

anexa nr. 1.  

    (2) În vederea punerii în aplicare 

a prevederilor prezentei ordonanţe 

de urgenţă şi pentru asigurarea 

serviciilor de specialitate privind 

tranchilizarea şi relocarea ori 

extragerea prin eutanasiere a 

exemplarelor de urs, unitatea 

administrativ-teritorială poate 

încheia contract de prestări servicii 

cu medicul veterinar de liberă 

practică, cu respectarea legislaţiei 

în domeniul achiziţiilor publice. 

Contractul de prestări servicii de 

permanenţă/intervenţie imediată 

pentru prevenirea şi combaterea 

atacurilor exemplarelor de urs 

brun cu medicul veterinar de liberă 

practică, cu respectarea legislaţiei 

din domeniul achiziţiilor publice 

poate fi încheiat și de către 

consiliile județene în cazurile în 

care comunele, orașele sau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



municipiile le însărcinează în acest 

scop. 

Modelul de contract de prestări 

servicii încheiat cu medicul 

veterinar de liberă practică se 

aprobă prin ordin al ministrului 

mediului, apelor şi pădurilor, care 

se elaborează în termen de 60 de 

zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei ordonanţe de urgenţă. 

 

Se propune introducerea unui 

alineat nou la Art. 2: 

    (3) În vederea punerii în aplicare 

a prevederilor prezentei ordonanţe 

de urgenţă şi pentru asigurarea 

serviciilor de specialitate privind 

tranchilizarea şi relocarea ori 

extragerea prin eutanasiere a 

exemplarelor de urs, unitatea 

administrativ-teritorială poate 

încheia contract de prestări servicii 

cu un expert în domeniul 

biologiei/ecologiei/etologiei 

 

 

 

 

 

 

Având în vedere faptul că unele situații critice generate 

de animalele sălbatice pot fi foarte complexe, care 

necesită o cunoaștere și înțelegere aprofundată, bazată 

pe cercetări științifice, poate fi necesar și util consilierea 

si/sau participarea în echipa de intervenție și a unui 

expert în domeniul biologiei/ecologiei/etologiei 

carnivorelor mari. De aceea propunem să fie inclus în 

OUG și posibilitatea încheierii unui contract cu un asftel 

de expert.  

 



carnivorelor mari cu respectarea 

legislaţiei în domeniul achiziţiilor 

publice. 

Contractul de prestări servicii de 

permanenţă/intervenţie imediată 

pentru prevenirea şi combaterea 

atacurilor exemplarelor de urs 

brun cu un expert în domeniul 

biologiei/ecologiei/etologiei 

carnivorelor mari, cu respectarea 

legislaţiei din domeniul achiziţiilor 

publice poate fi încheiat și de către 

consiliile județene în cazurile în 

care comunele, orașele sau 

municipiile le însărcinează în acest 

scop. 

Modelul de contract de prestări 

servicii încheiat cu medicul 

veterinar de liberă practică se 

aprobă prin ordin al ministrului 

mediului, apelor şi pădurilor, care 

se elaborează în termen de 60 de 

zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei ordonanţe de urgenţă. 



ART 2 

 (3) Echipa de intervenţie este formată 

din: 

    a) primarul/viceprimarul unităţii 

administrativ-teritoriale pe raza căreia 

s-a produs evenimentul, desemnat în 

comitetul local de situaţii de urgenţă 

potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

21/2004 privind Sistemul Naţional de 

Management al Situaţiilor de Urgenţă, 

aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 15/2005, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

    b) personalul structurilor de jandarmi 

competente teritorial, aflat în serviciu în 

zona unde a fost semnalată prezenţa 

exemplarului de urs; 

    c) personalul tehnic de specialitate 

angajat al gestionarului care a încheiat 

contract de prestări servicii de 

permanenţă/intervenţie imediată 

pentru prevenirea şi combaterea 

atacurilor exemplarelor de urs brun cu 

Se propune completarea Art. 2, 

alin. (3), lit. a): 

ART 2 

 (3) Echipa de intervenţie este 

formată din: 

    a) primarul/viceprimarul unităţii 

administrativ-teritoriale pe raza 

căreia s-a produs evenimentul, 

desemnat în comitetul local de 

situaţii de urgenţă potrivit 

prevederilor art. 12 alin. (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 21/2004 privind 

Sistemul Naţional de Management 

al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată 

cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 15/2005, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

În cazurile în care contractul de 

prestări servicii de 

permanenţă/intervenţie imediată 

pentru prevenirea şi combaterea 

atacurilor exemplarelor de urs 

brun cu gestionarul și/sau cu 

Având în vedere că în unele cazuri contractantul poate fi 

consiliul județean, în aceste cazuri propunem ca 

președintele/vicepreședintele consiliului județean să 

poate participa  în echipa de intervenție. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



unitatea administrativ-teritorială pentru 

asigurarea serviciilor de specialitate 

prevăzute de prezenta ordonanţă de 

urgenţă, în zona unde s-a produs 

evenimentul; 

    d) medicul veterinar. 

    (4) Conducătorul echipei de 

intervenţie este primarul unităţii 

administrativ-teritoriale pe raza căreia 

s-a produs evenimentul sau, după caz, 

viceprimarul, în calitatea sa de 

conducător al comitetului local pentru 

situaţii de urgenţă. 

medicul veterinar de liberă 

practică este încheiată de către 

consiliile județene, în echipa de 

intervenție poate participa și 

președintele/vicepreședintele 

consiliului județean. 

 

Se propune completarea Art. 2, 

alin. (3), lit. c): 

Art. 2, alin. (3), lit. c) personalul 

tehnic de specialitate angajat al 

gestionarului care a încheiat 

contract de prestări servicii de 

permanenţă/intervenţie imediată 

pentru prevenirea şi combaterea 

atacurilor exemplarelor de urs 

brun cu unitatea administrativ-

teritorială pentru asigurarea 

serviciilor de specialitate prevăzute 

de prezenta ordonanţă de urgenţă, 

în zona unde s-a produs 

evenimentul; 

Este posibil împuternicirea 

prealabilă de către gestionar al 

 

 

 

 

 

Având în vedere că sunt situații în care personalul tehnic 

de specialitate angajat al gestionarului nu poate fi 

convocat din motive diferite (concediu de odihnă, boală, 

nu se află în zonă sau alte motive), consideră că este 

necesar înlocuirea lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



unui alt membru al acestuia - care 

nu este neapărat angajatul 

gestionarului -, care poate să 

intervină în cazurile în care 

personalul tehnic de specialitate 

angajat a gestionarului fondului 

cinegetic nu se află în zonă în 

timpul intervenției. 

 

Se propune introducerea unei 

litere noi la Art. 2, alin. (3): 

e) expertul în domeniul 

biologiei/ecologiei/etologiei 

carnivorelor mari, care a încheiat 

contract de prestări servicii de 

permanenţă/intervenţie imediată 

pentru prevenirea şi combaterea 

atacurilor exemplarelor de urs 

brun cu unitatea administrativ-

teritorială pentru asigurarea 

serviciilor de specialitate prevăzute 

de prezenta ordonanţă de urgenţă, 

în zona unde s-a produs 

evenimentul; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Având în vedere că în unele cazuri contractantul poate fi 

consiliul județean, în aceste cazuri propunem ca 

președintele/vicepreședintele consiliului județean să 

poate să ocupe și funcția de conducere a echipei de 

intervenție. 

 



 

Se propune completarea Art. 2, 

alin. (4): 

    (4) Conducătorul echipei de 

intervenţie este primarul unităţii 

administrativ-teritoriale pe raza 

căreia s-a produs evenimentul sau, 

după caz, viceprimarul, în calitatea 

sa de conducător al comitetului 

local pentru situaţii de urgenţă. 

În cazurile în care contractul de 

prestări servicii de 

permanenţă/intervenţie imediată 

pentru prevenirea şi combaterea 

atacurilor exemplarelor de urs 

brun cu gestionarul și/sau cu 

medicul veterinar de liberă 

practică este încheiată de către 

consiliile județene, conducătorul 

echipei de intervenție poate să fie 

și președintele/vicepreședintele 

consiliului județean. 

 Se propune introducerea de 

alineate noi la Art. 6: 

Având în vedere că în țară există doar câteva centre de 

reabilitare specializate sau adăposturi autorizate pentru 



(5) Unitățile administrativ-

teritoriale pot înființa independent 

sau în asociere publică sau privată 

centre de reabilitare specializate 

sau adăposturi autorizate cu scopul 

relocării exemplarelor de urși după 

intervenția imediată, costurile de 

înființare și întreținere fiind 

suportate din bugetul de stat. 

(6) Unitățile administrativ-

teritoriale pot achiziționa și deține 

echipamente necesare în cadrul 

intervențiilor imediate (inclusiv 

arme de tranchilizare/eutanasiere), 

costurile de achiziție și întreținere 

fiind suportate din bugetul de stat. 

exemplarelor de urși, propunem introducerea în 

prezentul OUG posibilitatea înființării astfel de centrelor 

și adăposturilor de către UAT-urile independent sau în 

asociere publică sau privată. 

 

 

 

 

 

Având în vedere că în multe cazuri care necesită 

intervenție imediată apare lipsa de echipamente 

(inclusiv arme de tranchilizare/eutanasiere), propunem 

introducerea în prezentul OUG posibilitatea 

achiziționării acestor echipamente de către UAT-urile. 

 

 


