
  
 

  

 

 

          

Nr. 77187/25.02.2022 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale  

În atenția domnului  ministru Adrian- Ionuț Chesnoiu 

Stimate Domnule Ministru! 

 

La întocmirea Planului Național  Strategic pe perioada 2023-2027,  pus în dezbatere 

publică până la data de 26.02.2022 vă rugăm să luați în considerare următoarele: 

În unele regiuni ale României, printre care și județul Harghita populația mare de urs și 

exemplarele cu comportament modificat (lipsa sau gradul redus de frică față de om), 

care se apropie și intră în mod regular în localități, reprezintă un pericol la viața și 

integritatea oamenilor, la culturile agricole, respectiv la șeptel. 

Conform acestei opinii pentru a proteja siguranța și bunurile localnicilor, iar pe de altă 

parte pentru a asigura protecția acestei specii de interes conservativ, este necesară o 

abordare inovativă deoarece metodele utilizate până în prezent nu sunt suficiente. 

Strategiile de prevenire ar putea însemna în funcție de caz, ajutor dat oamenilor pentru 

a ține urșii departe (câini special dresați, garduri electrice, containere pentru deșeuri 

inaccesibile urșilor sau alte dispozitive portabile), consultanță cu privire la metodele de 

prevenire, informare, reglementarea turismului și altele. Suntem conștienți de faptul că 

aceste măsuri sunt costisitoare din punct de vedere financiar. Totuși, în contextul în care 

se află România și mai ales județul Harghita în cadrul Uniunii Europene, și anume că are 

cea mai mare densitate de urși din peisaje locuite de oameni, credem că implementarea 

urgentă a măsurilor proactive este o chestiune de responsabilitate și echitate socială și 

de mediu, demnă pentru o țară membră UE. 

 



  
 

  

 

 

Sprijin pentru fermieri pentru menținerea / înființarea de culturi pentru vânat 

Sistem de finanțare corespunzătoare din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale 

Considerăm că problematica carnivorelor mari în zona montană a țării necesită 

implementarea urgentă a unor  măsuri speciale și sistem de finanțare corespunzătoare 

din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru asigurarea bunăstării și 

siguranței populației din zona rurală, populație care joacă un rol atât de important 

inclusiv în menținerea peisajului cultural specific carpatin, în menținerea însuși a 

habitatelor necesare menținerii speciilor protejate și a biodiversității la mod 

general.                                                         

Legea Muntelui din 20 iulie 2018, Capitolul VI „Protecţia şi dezvoltarea mediului 

montan, conservarea biodiversităţii”, Art. 13, alin. (7) și (8) prevede despăgubirea 

pagubelor cauzate de animale sălbatice prin distrugerea culturilor agricole şi/sau a 

efectivelor de animale, precum și compensații populației din zona montană pentru 

instalarea unor sisteme eficiente de prevenire a pagubelor cauzate de animalele 

sălbatice. 

„CAPITOLUL VI 

ART. 13 

    (7) Statul român acordă despăgubiri, cu celeritate, pentru populaţia din zona montană 

care a suferit pierderi în urma pagubelor cauzate de animalele sălbatice, prin distrugerea 

culturilor agricole şi/sau a efectivelor de animale. 

    (8) Statul român acordă compensaţii populaţiei din zona montană pentru instalarea 

unor sisteme eficiente de prevenire a pagubelor cauzate de animalele sălbatice.” 

Credem că aceste prevederi reprezintă o bază legală pentru elaborarea unui sistem de 

finanțare complex prin Planul Național Strategic post 2020 pentru asigurarea condițiilor  

 



  
 

  

 

 

protejării vieții umane și a proprietăților în regiunile din România unde acestea sunt 

amenințate de populațiile mari de urs brun. 

Politicile agricole comune făceau posibil dezvoltarea și implementarea unui sistem de 

finanțare a prevenirii pagubelor și de compensare a pierderilor rezultate din prezența 

carnivorelor mari deja în perioada de programare anterioară, dar considerăm de 

importanță majoră dezvoltarea unui sistem complex pe această tematică în perioada 

imediat următoare. O reprezentare schematică ierarhizată a necesităților și 

posibilităților arată nivelele care ar trebui adresate prin PSR, similar multor state 

membre care se confruntă cu probleme legate de carnivore mari cu ordini de 

magnitudine mai mică decât țara noastră se poate vedea pe Fig. 1. 

 

Fig. 1. Reprezentare ierarhizată a tipurilor de finanțare posibile și necesare în domeniu 

 Cu stimă,  

 Borboly Csaba 

 Președinte 

Miercurea Ciuc, 25.02.2022 
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