
  
 

  
  

 

Către, 

Guvernul României 

În atenția domnului prim-ministru Dacian Cioloș 

Stimate domnule Prim-ministru, 

  

Judeţul Harghita se confruntă cu o situaţie care amenință viața și sănătatea populației, şi 

anume cu cea a daunelor provocate de atacul animalelor sălbatice, în special al urşilor. 

În anul 2015 pagubele cauzate de urși în județ au crescut cu mai mult de 50% față de 

anul anterior, respectiv numărul victimelor atacurilor urșilor s-a dublat, raportat la 2014. 

În momentul de față nu există o soluție eficientă și rapidă în ceea ce privește prevenirea, 

gestionarea și minimizarea daunelor umane și materiale provocate de animalele 

sălbatice, în special de urși. 

În cadrul ședinței de consiliu a Consiliului Județean Harghita, organizat la data de 

07.07.2016 am elaborat împreună cu consilierii județeni un acord de principiu privind 

demersurile necesare pentru îmbunătățirea situației existente la nivel județean. Alăturat 

vă trimit acordul de principiu și vă cerem respectuos ajutorul și sprijinul dumneavoastră 

în această temă cu o prioritate deosebită. 

 

Cu deosebită considerație, 

Borboly Csaba 



  
 

  
  

 

 

 

 

ACORDUL DE PRINCIPIU 

AL CONSILIULUI JUDEȚEAN HARGHITA 

privind trimiterea  

propunerilor în legătură cu daunele cauzate de animalele sălbatice 

 

Având în vedere faptul că există o serie de probleme în județul Harghita referitoare le 

conviețuirea cu animalele sălbatice, și în speță cu urșii, prezența lor prezentând o serie 

de dezavantaje, deoarece teritoriile pe care trăiesc aceștia și cele locuite de oameni, se 

suprapun, judeţul Harghita se confruntă cu o situaţie care amenință viața și sănătatea 

populației, şi anume cu cea a daunelor provocate de atacurile animalelor sălbatice, în 

special al urşilor. În anul 2015 pagubele cauzate de urși în județ au crescut cu mai mult 

de 50% față de anul anterior, respectiv numărul victimelor atacurilor urșilor s-a dublat, 

raportat la anul 2014. 

Luând în considerare cele prezentate mai sus, suntem de acord cu cele semnalate în 

conținutul scrisorii și cu trimiterea unei adrese oficiale în atenția domnului prim-

ministru Dacian Cioloș. 



  
 

  
  

 

Textul scrisorii oficiale  

 

 

Către,          

Guvernul României 

În atenția domnului prim-ministru Dacian Cioloș 

 

Stimate domnule Prim-ministru, 

 

 

Conviețuirea cu animalele sălbatice, și în speță cu urșii, prezintă o serie de dezavantaje, 

deoarece teritoriile pe care trăiesc aceștia și cele locuite de oameni, se suprapun. 

Rezultatul acestei suprapuneri este reprezentat de daunele provocate asupra bunurilor 

și proprietății private, dar și de atacurile în urma cărora este pusă în primejdie viața 

oamenilor. În drumul lor pentru procurarea hranei, urșii intră în teritoriile locuite de 

oameni, iar pe lângă pagubele materiale, tot mai numeroase sunt atacurile urșilor 

asupra oamenilor. Comparativ cu perioadele anterioare, a crescut numărul atacurilor 

asupra persoanelor. 

Pe lângă multitudinea de măsuri adoptate în vederea diminuării pagubelor produse de 

atacurile urșilor, credem că este strict necesară şi o colaborare cu serviciile de 

gestionare a situaţiilor de urgenţă din județ, intervenţie şi nu doar prevenirea acestor 

atacuri, prin limitarea, înlăturarea și contracararea factorilor de risc, în concordanță cu 

atribuțiile de gestionare a situațiilor de urgență al Comitetului Județean pentru Situații 

de Urgență din județul Harghita, stabilit prin OUG nr. 21/2004 privind Sistemul național 

de management al situațiilor de urgență. 



  
 

  
  

Având în vedere populația de urși din România, este nevoie în primul rând de o 

reanalizare a legislației naționale din domeniu, iar în al doilea rând de o revizuire a 

legislației europene referitoare la această temă, dat fiind că populația de urși din județul 

Harghita este cu mult peste media înregistrată la nivel european. La nivel european sunt 

aproximativ 17.000 de urși, cele mai multe exemplare fiind reprezentanți ai speciei 

ursului carpatin, mai mult de 7.000 de exemplare, din care o proporție de 80% trăiește 

pe teritoriul României. Teritoriul care revine unui astfel de exemplar s-a diminuat 

substanțial. 

Reglementările la nivel european nu se justifică în cazul României, comparativ cu alte 

state. Prin modificarea acestora s-ar îmbunătăți aspectele cu privire la coabitarea 

oamenilor și animalelor sălbatice. Pe lângă județul Harghita, trebuie precizat faptul că în 

România există mai multe județe care se confruntă cu un număr de exemplare de urși 

mai mare decât cel aprobat: Covasna, Bistrița, Brașov, Buzău, Mureș și Neamț. 

Având în vedere populația numeroasă de urși, puterea centrală, pe lângă instrumentele 

de protecție a mediului, trebuie să se aibă în vedere și alocarea de fonduri pentru 

despăgubirile provocate de animale sălbatice. În momentul de față este destul de 

costisitoare asigurarea protecției împotriva daunelor cauzate de animalele sălbatice. 

Este nevoie de asemenea, de demersuri referitoare la protejarea culturilor agricole și a 

vieților omenești, sub forma de know-how și a resurselor financiare. 

În ceea ce privește pașii care trebuie urmați în cazul vătămării de persoane de către 

animalele sălbatice, asociațiile de vânători consideră că este necesară intervenirea 

imediată. Pentru aceasta este nevoie de un ordin ministerial care să permită acest lucru 

(de exemplu în cazul vătămării de persoane), iar procedura de derogare și de 

suplimentare a autorizațiilor de vânătoare durează săptămâni. Chiar dacă vorbim de o 

specie protejată în mod special, trebuie accentuat faptul că totuși viața omenească are 

prioritate. 

S-au transmis diferite solicitări pentru convocarea Comitetului Județean pentru Situații 

de Urgență care să stabilească în atribuțiile sale și acest aspect urgent, care nu mai 

poate fi amânat prea mult timp. Cum reiese și din datele comunicate de Instituția 

Prefecturii Județului Harghita, în anul 2014 pagubele cauzate de urși au crescut cu 

aproximativ 50% față de anul 2013 (de la 105 atacuri, la 156 atacuri), respectiv numărul 

victimelor atacurilor urșilor s-au dublat raportat în 2014 (de la 3 victime, la 7 victime). 



  
 

  
  

Tocmai din această cauză s-a considerat că este necesară convocarea Comitetului 

Județean pentru Situații de Urgență, însă demersurile au rămas fără succes. 

În momentul de față nu există o soluție eficientă și rapidă în ceea ce privește prevenirea, 

gestionarea și minimizarea daunelor umane și materiale provocate de animalele 

sălbatice, în special de urși. În ceea ce privește Regulamentul de Organizare și 

Funcționare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, nu este prevăzută o 

atribuție în acest sens, însă considerăm că atâta timp cât o situație de orice natură pune 

în pericol viața omului, atunci și respectiva chestiune intră în competența acestui 

comitet. În prezent a continuat seria de astfel de atacuri ale urșilor, soldate cu victime 

umane, însă situația a rămas neschimbată. 

Președintele Consiliului Județean Harghita, Borboly Csaba în calitate de raportor din 

partea județului Harghita la Comitetul Regiunilor din cadrul Comisiei Europene, a adus în 

discuție tema curentă, prin realizarea unui raport bazat strict pe aspectul pericolului pe 

care aceste animale protejate de lege îl reprezintă pentru viața umană, gospodăriile și 

animalele domestice, precum și a daunelor frecvente pe care acestea le produc în 

România, și nu numai. Propunerile sale au fost incluse în proiectul de aviz Contribuția la 

procesul REFIT: Directiva privind păsările și Directiva privind habitatele. 

Este de subliniat din nou faptul că un procent semnificativ al populației de urși carpatini 

trăiește în România - populației estimativă este de 6.000. Numărul mare al populației 

înseamnă diversitate ecologică dar, totodată, și o amenințare asupra vieții locuitorilor 

din județ.  

Credem că este foarte important să se abordeze problematica animalelor carnivore mari 

– în special cazurile de vătămare de persoane, nu numai la nivelul județului Harghita, ci 

la nivelul întregii țări. În consecință, apelăm la sprijinul dumneavoastră în aceasta 

problematică extrem de urgentă cu care se confruntă județul nostru. 

Este necesară stabilirea procedurii în cazul vătămărilor de persoane, precum și 

desemnarea persoanelor. Totodată, trebuie reglementat într-un cadru legal care sunt 

organele abilitate care asigură cheltuielile spitalicești, pensionarea anticipată sau 

cheltuielile de înmormântare, în cazul vătămărilor corporale cauzate de animalele 

sălbatice. 



  
 

  
  

În cazul vătămărilor de persoane cauzate de animale sălbatice, cheltuielile de spitalizare 

ar trebui să fie asigurate cu titlu gratuit. În cazul în care în urma atacului, persoana 

atacată a rămas cu sechele, în baza actelor medicale de incapacitate de muncă, 

persoana respectivă să poată solicita pensionarea anticipată sau un ajutor de asistență 

socială, în temeiul legii. 

În vederea determinării și stabilirii cuantumului despăgubirilor, persoanele vătămate ar 

trebui să aibă dreptul să se adreseze unui specialist în evaluări, iar pe baza acestei 

evaluări, împreună cu avizul primarului unității administrativ-teritoriale pe al cărui 

teritoriu s-a produs paguba, solicitarea de despăgubire să fie înaintată autorităților 

administrației centrale, sau, după caz gestionarul fondului cinegetic în cauză, care la 

rândul său să gestioneze dosarul respectiv într-un termen rezonabil.  

 

În cazul în care doriți să aflați mai multe detalii despre situația urșilor și a daunelor 

provocate de aceștia în județul Harghita atașat trimitem raportul privind Situația urșilor 

și daunelor provocate de animale sălbatice în județul Harghita. 

Vă solicităm respectuos ajutorul și sprijinul dumneavoastră, mai ales în ceea ce privește 

includerea propunerilor prezentate anterior în legislația națională care vizează domeniul 

animalelor sălbatice, a daunelor provocate de acestea, a prevenirii și gestionării acestor 

situații, precum și a despăgubirilor care se oferă victimelor directe sau indirecte ale 

atacurilor. 

 


