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Carnivorele mari, ursul brun - Ursus arctos, lupul - Canis lupus, râsul - Lynx lynx, se găsesc în
vârful piramidei trofice, fiind considerate specii cheie în funcţionarea ecosistemelor şi,
implicit, în menţinerea echilibrului din cadrul biocenozelor.
În Europa, numărul de urși estimaţi este de cca. 18.000 de indivizi, iar în România fiind
aproximativ 35-40 % din efectivele estimate la nivelul Europei, exceptând Rusia. Mărimea
populației de urs brun din România este estimată la nivelul anului 2016 ca fiind cuprinsă în
intervalul 6050 - 6640 de exemplare, conform studiului finanțat de către Ministerul Mediului:
"Studiu privind estimarea populațiilor de carnivore mari și pisică sălbatică din România (Ursus
arctos, Canis lupus, Lynx lynx și Felis silvestris) în vederea menținerii într-o stare favorabilă
de consevare și pentru stabilirea numărului de exemplare din speciile strict protejate care se
pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2016-2017".
În România, populaţia de urs brun ocupă o suprafaţă de peste 69.000 km², care reprezintă
aproximativ 30 % din suprafața țării, la altitudini mai mari de 600 m, de-a lungul întregii
suprafețe împădurite din Carpații României, 93% fiind localizată în zona de munte și 7% în
zona de deal.
Specia urs (Ursus arctos) este inclusă în Anexa II a Directivei Habitate, respectiv Anexa 3 a
OUG nr.57/2007, care include specii de faună și floră sălbatică de interes comunitar, a căror
conservare necesită declararea de Arii Speciale de Conservare (SAC), formând Rețeaua
Natura 2000. De asemenea este inclusă în Anexa IV a Directivei Habitate, respectiv Anexa 4A
a OUG nr.57/2007, ca specie de interes comunitar care necesită protecție strictă.
Printre obligațiile ce decurg din Directiva Habitate se numără menținerea stării de
conservare favorabilă a populației de urs brun, monitorizarea și raportarea periodică către
Comisia Europeană a stării de conservare a speciei.
Existenţa unor cerinţe legislative la nivel naţional şi internaţional, coroborată cu faptul că
ursul se află în conflict cu oamenii, justifică pe deplin necesitatea de a se dezvolta şi pune în
aplicare un plan de acţiune pentru urs în România.

Bd. Libertăţii, nr.12, Sector 5, Bucureşti
Tel.: +4 021 408 95 45
e-mail: sorin.oprea@mmediu.ro
website: www.mmediu.ro

DIRECŢIA BIODIVERSITATE
Planul regional de acțiune pentru specia Ursus arctos a fost elaborat în cadrul proiectului
LIFE12 NAT/UK/001068 Enhancing landscape connectivity for brown bear and wolf through a
regional network of NATURA 2000 sites in Romania – LIFE Connect Carpathians
(Îmbunătățirea conectivității populațiilor de urs și lup cu ajutorul unei rețele regionale de
situri Natura 2000 în România), implementat în perioada 2013-2019. Proiectul este
implementat de organizația Fauna & Flora International împreună cu Asociația Zarand,
Ministerul Mediului și Inspectoratul General al Jandarmeriei Române. Planul regional de
acţiune pentru specia Ursus Arctos a fost realizat în temeiul prevederilor Art. 31 alin. (4) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 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, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede:
(4) În scopul protecţiei şi conservării speciilor, se elaborează planuri de acţiune
naţionale/regionale pentru fiecare specie, documente care conţin măsuri de acţiune şi
conservare, în conformitate cu planurile de acţiune pentru specii, agreate la nivel
internaţional/european.
(5) Planurile prevăzute la alin. (4) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice
centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor.
Planul de acţiune promovează gestionarea unei specii de interes prioritar pentru conservare,
pe baza îmbinării informaţiilor generate de ştiinţa modernă şi a experienţei celor implicaţi în
managementul direct al speciei pe teren, la nivelul fondurilor cinegetice sau al ariilor
protejate.
Având în vedere cele menţionate anterior, s-a elaborat proiectul de Ordin pentru aprobarea
Planului regional de acțiune pentru ursul brun (Ursus arctos) în zona coridorului ecologic
Apuseni-Carpații Meridionali, pe care îl supunem spre aprobare.
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