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REFERAT DE APROBARE 
 

 

Prezentul proiect de ordin aprobă planul de acțiune pentru conservarea populației 

de urs brun din România realizat prin proiectul LIFE 13 NAT/ RO / 001154 FOR BEAR  

„Conservarea populației de urs brun (Ursus arctos) din România” de către Institutul 

Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură  “Marin Drăcea”.  

 

În conformitate cu prevederile O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, art. 31, aliniatul 

(4), în scopul protecției și conservării speciei urs brun, s-a elaborat planul de acțiune 

național pentru specia urs brun “Planul de acțiune pentru conservarea populație de urs 

brun (Ursus arctos) din România”, document care conține măsuri de acțiune și conservare, 

în conformitate cu planurile de acțiune pentru specia urs brun, agreate la nivel 

internațional/european. 

 

Planul de acțiune pentru conservarea populației de urs din România este un document 

care revizuiește Planul de acțiune care a stat la baza măsurilor adoptate începând cu anul 

2006 până în prezent de autoritățile publice responsabile cu protecția și managementul 

speciei și stabilește acțiunile prioritare necesare pentru conservarea și managementul 

populației de urs la nivel național, precum și planificarea măsurilor la scară de timp și 

spațiu.  

 

Planul de acțiune revizuit a fost conceput ca un document concis și operativ pentru 

implementarea managementului acestei specii de către instituțiile/organizațiile cu 

responsabilități în domeniu. Acesta asigură aplicarea prevederilor convențiilor 

internaționale la care România este parte, inclusiv ghiduri și recomandări privind 

conservarea populațiilor de urs la nivel global și european, ținând cont de cadrul legislativ, 

administrativ și contextul social existent în prezent în România. 

 

Planul de acțiune se dorește a fi un document flexibil, care să fie revizuit periodic și 

adaptat astfel încât să asigure atingerea scopului pentru care a fost elaborat, și să 

răspundă în context mai larg obiectivelor de la nivel european. Existența unei politicii de 

conservare clare și obiectivelor în cadrul planului de management la nivel național, poate 

facilita coordonarea politicilor și acordurilor de gestionare între țările învecinate care 

împart populația de urși din Carpați. 
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Planul de acțiune al populației de urs brun în România a fost realizat în cadrul 

proiectului LIFE FOR BEAR - LIFE13 NAT/RO/001154 - CONSERVAREA POPULAȚIEI DE URS 

BRUN ÎN ROMÂNIA, derulat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultura 

"Marin Drăcea" - Stațiunea Brașov (fostul I.C.A.S.) 

 

Având în vedere cele menționate anterior s-a elaborat proiectul de Ordin pentru 

aprobarea planului de acțiune pentru specia Ursus arctos, pe care îl supunem spre 

aprobare. 
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