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1. SCOP: Stabilirea unui set unitar de reguli privind planificarea, organizarea și executarea activităților
specifice pe linia gestionării incidentelor generate de animalele sălbatice periculoase la nivel județean.
2. DOMENIU:
Activitatea se desfăşoară în domeniul managementul situaţiilor de urgenţă.
Procedura se aplică de către membrii Comitetului Judeţean/Local pentru Situaţii de Urgenţă.
3. CONTEXT:
Se va asigura respectarea articolului 34 din Legea 407/2006 privind vânătoarea și protecția
fondului cinegetic, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că pentru prevenirea
producerii unor daune importante, în interesul sănătății și securității publice sau pentru alte rațiuni de
interes public major, pe suprafețele din perimetrul intravilan, recoltarea exemplarelor din speciile de
faună sălbatică se realizează de gestionarul fondului cinegetic limitrof, pe baza unui contract de prestări
servicii, cu respectarea prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice, la solicitarea consiliului local
sau a administrației suprafeței împrejmuite, după caz, și cu acordul prealabil al proprietarului de teren.
În vederea extragerii exemplarelor de urs mai sus menționate, consiliului local și/sau gestionarii
fondurilor de management cinegetic contractați vor solicita acordul pentru capturare/relocare/recoltare
autorității publice centrale pentru protecția mediului, respectiv Direcției Biodiversitate din cadrul
Ministerului Mediului, cu notificarea prealabilă și punctul de vedere al agențiilor teritoriale pentru
protecția mediului și al comisariatelor județene ale Gărzii Naționale de Mediu, în bază documentelor
întocmite conform Hotărârii Guvernului nr. 1.679/2008.
Situaţiile care reclamă intervenţia de urgenţă conform prezentei proceduri sunt acelea în care
speciile de animale sălbatice pun în pericol siguranţa oamenilor şi a bunurilor acestora. În astfel de
cazuri este necesar a se ține cont în mod prioritar de art. 22 și art. 136 din Constituția României,
republicată, care prevăd că dreptul la viață și dreptul la integritatea fizică și psihică ale persoanei sunt
garantate, precum și că proprietatea privată este inviolabilă, în condițiile legii organice.
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Având în vedere gradul ridicat de periculozitate dar și statutul de specie protejată, specia
vizată cu precădere de procedura de lucru este ursul (Ursus arctos). Mecanismele de
intervenție prevăzute în procedura de față vor fi adaptate și aplicate în timp real pentru situațiile care
implică mamifere sălbatice din alte specii decât ursul. Ursul este un animal omnivor și oportunist care
folosește un teritoriu întins, astfel, interacțiunea acestuia cu omul fiind inevitabilă atât datorită folosirii
acelorași habitate naturale și resurse de hrană naturală, cât și cauzată de utilizarea ca hrană de către
urs a culturilor agricole, livezilor, animalelor domestice și a deșeurilor.
În acest context există zone (zone de hrănire și concentrare sezonieră – arborete cu fructificație
naturală, livezi, culturi agricole, zone cu deșeuri menajere; micro-coridoare de migrație/dispersie; zone
de bârloguri), perioade (perioada de creștere a puilor, de hrănire intensă pe timpul toamnei –
hiperfagie) și activități antropice (vânătoarea, păstoritul, activități forestiere, recoltarea fructelor de
pădure, agricultura, turismul) caracterizate de o probabilitate și frecvență crescută de interacțiune a
omului cu ursul. Aceste interacțiuni obișnuite nu fac în mod special obiectul intervenției de urgență,
diminuarea

pericolului

asociat

acestora

făcându-se

în

general

prin

informarea/educarea

localnicilor/turiștilor/ publicului larg, prin implementarea de metode de prevenție a pagubelor și de
diminuare a riscului de accidente.
Deoarece în contextul în care riscurile se reflectă direct asupra integrităţii fizice a unei persoane,
intervine un grad ridicat de subiectivism, ce poate influenţa în sens negativ rezultatul unei decizii, este
necesar ca evaluarea riscurilor să se realizeze în modul cel mai obiectiv cu putinţă. Persoanele
responsabile cu realizarea evaluării trebuie să se asigure că abordează conflictul de pe o poziţie neutră,
să evite oferirea de soluţii fără a avea destule informaţii la îndemână; însă cu toate acestea trebuie să
se asigure că soluţia poate fi implementată în timp util.
Criteriile standardizate de evaluare a riscului prezentate în procedura supusă aprobării,
reprezintă elementul cel mai important în cadrul analizei unui conflict. Ele oferă repere bine definite în
ceea ce priveşte existenţa unui risc, eliminând pe cât posibil orice urmă de subiectivism.
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4. ACTE NORMATIVE DE REFERINŢĂ:
- Legea 407/2006 privind vânătoarea şi protecția fondului cinegetic, cu modificările și
completările ulterioare;
- H.G. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- O.U.G. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență;
- H.G. 1040/2006 pentru aprobarea Planului naţional de asigurare cu resurse umane, materiale
şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;
- H.G.1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea
407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi
agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor;
- Legea 550 din 29.11.2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legea 46/2008 R – Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 205/2004 R privind protecţia animalelor;
- H.G. 1.118 din 22 septembrie 2005 privind desemnarea structurilor specializate ale
Jandarmeriei Române şi a unităţii specializate din cadrul Serviciului Român de Informaţii ca servicii
specializate de intervenţie;
- H.G. 196/2005, privind aprobarea Strategiei M.A.I. de realizare a ordinii şi siguranţei publice,
pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale;
- O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;
-

O.G. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea M.A.I, cu modificările și completările

ulterioare;
- Metodologia privind cooperarea agenţiilor specializate de intervenţie în cazul urgenţelor
primite prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă – ediția 2014;
- O.U.G. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri
de urgență;
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- Ordinul 203/14 din 5 martie 2009 privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile
de protecţie a speciilor de floră şi de faună sălbatice;
- Ordinul 154 din 11/04/2002 privind recoltarea prin împuşcare a unor exemplare din speciile
de faună sălbatică de interes cinegetic, în situaţii excepţionale;
-

H.G. 323/2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor şi uciderilor

accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi a speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr.
4A şi 4 B din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
- Legea 17/ 1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, completata si modificata prin
Legea nr. 180/2016.
5. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI:
Incident – situație

generată de animalele sălbatice de natură să pună în pericol viaţa,

integritatea corporală sau sănătatea persoanei sau bunurile acesteia, iar pentru restabilirea stării de
normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente.
Sesizare – aducerea la cunoştinţă a autorităţilor abilitate despre iminenţa producerii sau
producerea unei acţiuni cu potențial agresiv de către un animal sălbatic prin SNUAU 112.
Intervenţie – activitate efectuată cu scopul de a preîntâmpina sau de a stopa o acţiune
potenţial agresivă / agresivă iminentă, a unui animal sălbatic care pune în pericol viaţa, integritatea
corporală sau sănătatea persoanei sau bunurile acesteia.
Situație de urgență - evenimente excepţionale, cu caracter nonmilitar, care ameninţă viaţa
sau sănătatea persoanei, mediul înconjurător, valorile materiale şi culturale, iar pentru restabilirea stării
de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse specializate şi
managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate.
Starea potențial generatoare de situații de urgență - complex de factori de risc care, prin
evoluția lor necontrolată și iminența amenințării, ar putea aduce atingere vieții și sănătății populației,
valorilor materiale și culturale importante și factorilor de mediu.
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Relocare – acțiune care constă în capturarea unui animal, imobilizarea acestuia pe cale
chimică, analiza stării de sănătate, recoltarea de probe biologice, măsurători biometrice, transportul
animalului în cușcă specială, trezirea animalului și eliberarea acestuia în habitatul natural.
Centre de Reabilitare Faună Sălbatică - unitățile autorizate prin act administrativ, în
vigoare, emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile
şi/sau parametrii de funcţionare a activităţilor de reabilitare a faunei sălbatice, in conformitate cu
prevederile

Ordinul ministrului mediului nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a

autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare.
Echipă județeană de INTERVENȚIE pentru SALVAREA ANIMALELOR SĂLBATICE, poate fi
formată din personal al instituțiilor implicate in managementul situațiilor de urgenta sau al celor care au
atribuții in administrarea, reglementarea, controlul si verificarea gestionarii faunei sălbatice, dotate
corespunzător si legal cu echipamente specifice pentru reducerea riscului de atac asupra oamenilor sau
producerii unor pagube material sau a salvării animalelor sălbatice în situații speciale.
Lista de abrevieri instituții și organizații care implementează procedura:
Nr
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Abrevierea
I.P.
C.J.S.U.
C.L.S.U.
I.J.J.
I.P.J.
I.S.U.J.
A.P.M.
G.M.
P.L.
D.S.V.S.A.
G.F.
G.F.C.
D.S.
A.A.P.
M.M.
M.A.P.
M.A.I.
U.A.T.

Termenul abreviat
Instituţia Prefectului
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Județean
Agenţia pentru Protecţia Mediului
Garda Naţională de Mediu
Poliţia Locală
Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
Garda Forestieră
Gestionar Fond Cinegetic
Direcţia Silvică
Administrator Arie Protejată
Ministerul Mediului,
Ministerul Apelor şi Pădurilor
Ministerul Afacerilor Interne
Unitate administrativ-teritorială
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6. Descrierea procedurii
Deoarece, în contextul actual de înmulțire a conflictelor dintre om şi animale sălbatice (urs),
este greu de realizat într-un timp relativ scurt o abordare de prevenţie a conflictelor, elaborarea unei
proceduri la nivel judeţean este considerată ca oportună şi necesară pentru siguranţa cetăţeanului.
6.1. Principiile care stau la baza aplicării procedurii sunt:
- Prioritatea protecţiei şi salvării vieţii oamenilor;
- Respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
- Asumarea responsabilităţii gestionării situaţiilor de urgenţă de către autorităţile administraţiei
publice;
- Transparenţa activităţilor desfăşurate pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, astfel încât
acestea să nu conducă la agravarea efectelor produse;
- Continuitatea şi gradualitatea activităţilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă, de la nivelul
autorităţilor administraţiei publice locale până la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale, în
funcţie de amploarea şi de intensitatea acestora;
- Tratamentul adecvat față de animale este obligatoriu;
- Interacțiunea omului cu animalele sălbatice fiind inevitabilă, trebuie promovată coexistența
acestora;
- Conflictele între om și animalele sălbatice trebuie menţinute la un nivel minim, prin prevenţie,
pentru protejarea cetățenilor și a bunurilor acestora, dar și pentru protejarea animalelor sălbatice;
- În situații de urgență, statul, prin instituțiile responsabile, trebuie să intervină prompt, adecvat
și eficient.
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6.2. Criteriile de bază pentru evaluarea riscului în cazul speciei Urs brun (Ursus
arctos)
Criterii de bază pentru evaluarea riscului:
Comportament general

Nivelul de risc

Ursul se retrage imediat după întâlnirea cu omul

nul/normal

Ursul provoacă pagube ocazional în afara zonelor locuite

nul/normal

Ursul a fost observat în apropierea zonelor locuite

redus

Ursul nu se retrage la observarea oamenilor (50-100 m)

redus

Ursul surprins/provocat lansează un atac fals

redus

Ursul a fost observat repetat în zone locuite

mediu

Ursul provoacă pagube repetate în afara zonelor locuite

mediu

Ursul nu este oprit de măsuri de protecţie existente (garduri electrice, câini)

mediu

Ursul intră în gospodării şi nu se retrage în prezenţa omului

mare

Ursul se hrăneşte cu gunoaie în prezenţa oamenilor

mare

Ursul se retrage când este gonit

mare

Ursul atacă omul fără a fi provocat sau surprins

mare

Criteriile de bază oferă indicaţii generale privind comportamentul ursului. În cadrul
evaluării se va ţine cont de observaţiile realizate în cadrul monitorizării, iar încadrarea
finală se va face pe baza analizei comportamentului fiecărui exemplar de urs în parte.
Comportament punctual evaluat la monitorizare:
Comportamentul punctual evaluat

Nivelul de risc

Pleacă imediat după sosire

nul/normal

Pasiv

nul/normal

Indiferent

nul/normal

Curios/Circumspect

redus

Defensiv

redus

Defensiv – nervos

mediu

Agresiv

mare
8
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6.3. Modul de acțiune în funcție de nivelul de risc identificat
La nivelul de risc NORMAL:
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ) va asigura deplasarea la faţa locului a unei echipe de
jandarmi aflate în serviciu/disponibile şi, în funcţie de amploarea descrisă a situaţiei va asigura
alertarea altor echipe de intervenţie la nivelul instituţiei.
Primarii vor informa Agenția pentru Protecția Mediului, Garda Forestiera şi Gestionarul Fondului
Cinegetic cu care au încheiat contract de prestări servicii sau care este responsabil teritorial.
Se vor aplica prevederile HG 1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor
prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi obligaţiile ce
revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale
domestice pentru prevenirea pagubelor.
La nivelul de risc REDUS:
Se aplică măsuri preventive de către Gestionarul Fondului Cinegetic, Administratorul Ariei
Protejate, Unitatea Administrativ Teritoriala, după caz, în urma informării primite de la primari, Agenția
pentru Protecția Mediului sau Garda de Mediu.
Se asigură informarea cetățenilor și a factorilor responsabili locali pentru aplicarea de măsuri
generale de prevenire a incidentelor.
Acțiunea de informare constă in transmiterea către populație prin orice mijloace disponibile a
unui set minim de acțiuni ce trebuie implementate pentru prevenirea altor incidente.
Se implementează măsuri de prevenire specializate pasive – gard electric sau de blocaj,
repelenți olfactivi, eliminarea atractanților, securizarea spațiilor de acces sau măsuri de prevenire
specializate active – goane oarbe, folosirea semnalelor acustice și luminoase.
La nivelul de risc MEDIU:
Se demarează implementarea după caz a unor măsuri de prevenire specializate active – goane
oarbe, folosirea semnalelor acustice și luminoase pentru îndepărtarea animalelor periculoase din zonele
locuite sau utilizate de populație.
Se convoacă în ședință extraordinară membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență
(CJSU) și, pe baza Hotărârii CJSU, se implementează acțiuni de imobilizare chimică sau fizică și de
relocare sau de plasare provizorie în captivitate a animalului.
9
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Măsurile vor fi implementate de echipele de intervenție abilitate ale centrelor de reabilitare,
grădini zoologică sau de alte persoane fizice sau juridice abilitate, cu participarea directă a Direcției
Sanitare Veterinare și pentru Siguranţa Alimentelor și a Comisariatelor Județene a Gărzii Naționale de
Mediu.
Pentru acțiunea de recoltare prin împușcare, instituțiile/organizațiile participante la eveniment
vor pune la dispoziția Gestionarului Fondului Cinegetic toate informațiile ce au contribuit la identificarea
animalului. Pentru acțiunea de recoltare prin împușcare, Gestionarul responsabil teritorial sau
contractual conform articolului 34 din Legea 407/2006 privind vânătoarea și protecția fondului
cinegetic, cu modificările și completările ulterioare, are obligația să recolteze exemplarul identificat cât
mai rapid, la solicitarea autorității responsabile.
În vederea recoltării prin împușcare a exemplarelor de animale sălbatice protejate, consiliul
local, administratorul ariei naturale protejate în care vânătoarea este interzisă sau gestionarii fondurilor
de management cinegetic contractați sau responsabili teritorial vor solicita în regim de urgenţă acordul
pentru recoltare autorității publice centrale pentru protecția mediului, respectiv Direcției Biodiversitate
din cadrul Ministerului Mediului, cu notificarea prealabilă și punctul de vedere al agențiilor teritoriale
pentru protecția mediului și al comisariatelor județene ale Gărzii Naționale de Mediu, în baza
documentelor întocmite conform Hotărârii Guvernului nr. 1.679/2008.
La nivelul de risc MARE:
Doar în cazul limită, în care situaţia devine critică şi animalul pune în pericol viaţa oamenilor, se
poate lua decizia de recoltare prin împușcare a acestuia.
Se convoacă în ședință extraordinară membrii CJSU, iar Decizia de recoltare prin împușcare va fi
asumată de CJSU, prin Hotărâre, pe baza informațiilor transmise de toţi factorii implicaţi în intervenţie,
pentru eliminarea tuturor suspiciunilor privind o potenţială confuzie în ceea ce priveşte identificarea cu
maximă precizie a exemplarului generator al situaţiei de risc.
În situațiile de legitimă apărare sau în care animalul pune în pericol viaţa oamenilor, IJJ/IPJ va
face uz de armă în conformitate cu prevederile art. 47, lit. „c” ind. 1 din Legea nr. 17/ 1996 privind
regimul armelor de foc şi al muniţiilor, cu modificările și completările ulterioare.
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7. MODALITĂȚI DE INTERVENȚIE
7.1. Monitorizarea zonei - constă în asigurarea măsurilor de ordine și de protecție a zonei în
care s-a produs incidentul în care este implicat un animal sălbatic, după caz, pană la înlăturarea stării
de pericol.
7.2. Informarea cetățenilor și a factorilor responsabili locali pentru aplicarea de măsuri
generale de prevenire a incidentelor. Acțiunea de informare constă în transmiterea către populație prin
orice mijloace disponibile a unui set minim de acțiuni ce trebuie implementate pentru asigurarea pentru
prevenirea altor incidente.
7.3. Măsuri de prevenire specializate pasive – gard electric sau de blocaj, repelenți olfactivi,
eliminarea atractanților, securizarea spațiilor de acces.
7.4. Măsuri de prevenire specializate active – goane oarbe, folosirea semnalelor acustice și
luminoase;
7.5. Măsuri de imobilizare chimică sau fizică și de relocare sau de plasare în captivitate a
animalului. Măsurile vor fi implementate de echipele de intervenție abilitate ale centrelor de reabilitare,
grădini zoologică sau de alte persoane fizice sau juridice abilitate.
7.6. Măsuri de eliberare a animalului din capcane/lațuri, care pot presupune
tranchilizarea, relocarea, scoaterea din populația de care aparține prin plasarea în captivitate sau prin
eutanasiere. Măsurile vor fi implementate de echipele de intervenție abilitate ale centrelor de
reabilitare, grădini zoologice sau de alte persoane fizice sau juridice abilitate.
7.7. Măsuri de eliminare a animalelor periculoase - Recoltarea sau capturarea este acțiunea
prin care animalul este scos definitiv din populația de care aparține și se poate face prin două metode:
împușcare cu armă cu glonț sau eutanasiere.
Alegerea metodei de recoltare ţine de autoritatea centrală pentru protecția mediului şi va avea la
baza decizia asumată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.
Decizia de capturare va fi asumată de toți factorii implicați (CJSU), pentru eliminarea tuturor
suspiciunilor privind o potențiala confuzie în ceea ce privește identificarea cu maximă precizie a
exemplarului generator al situației de risc.
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Pentru acțiunea de recoltare prin împușcare, instituțiile/ organizațiile participante la eveniment
vor pune la dispoziția Gestionarului Fondului Cinegetic toate informațiile ce au contribuit la identificarea
animalului. Gestionarul responsabil teritorial sau contractual conform articolului 34 din Legea 407/2006
privind vânătoarea și protecția fondului cinegetic, cu modificările și completările ulterioare, are obligația
să elimine exemplarul identificat cât mai rapid la solicitarea autorității responsabile.
În vederea extragerii prin împușcare a exemplarelor de animale sălbatice protejate, consiliul
local, administratorul ariei naturale protejate în care vânătoarea este interzisă sau gestionarii fondurilor
de management cinegetic contractați sau responsabil teritorial vor solicita în regim de urgenţă acordul
pentru recoltare autorității publice centrale pentru protecția mediului, respectiv Direcției Biodiversitate
din cadrul Ministerului Mediului, cu notificarea prealabilă și punctul de vedere al Agențiilor Teritoriale
pentru Protecția Mediului și al comisariatelor județene ale Gărzii Naționale de Mediu, în baza
documentelor întocmite conform Hotărârii Guvernului nr. 1.679/2008.
În cazul eutanasierii, este necesară capturarea animalului. Aceasta poate fi făcută de echipele
de intervenție abilitate ale centrelor de reabilitare, grădini zoologică sau de alte persoane fizice sau
juridice abilitate, cu acordul autorității publice centrale pentru protecția mediului, respectiv Direcției
Biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului.
Orice intervenție de capturare prin tranchilizare în condiţiile prezentei proceduri va fi
supravegheată de IJJ si reprezentatul desemnat al GFC/UAT/AAP după caz.
7.8. Împușcarea animalului de către IJJ, IPJ sau GFC. În situații de legitimă apărare sau
în situațiile în care animalul pune în pericol viaţa oamenilor, se va face uz de armă cu respectarea
reglementărilor în domeniu. În aceste situații cazul se va înregistra in Registrul național al uciderilor
accidentale. Pachete de măsuri recomandate și instituțiile responsabile, în funcție de riscul identificat:
Risc identificat

Pachetul de mnsuri

Normal

M1

Redus

M1, M/, M3

Mediu

M4, M5, M6, M7

Mare

M8

Instituții/organizații cu responsabilitnți în
gestionarea situației de urgențn
CLSU, IJJ, IPJ, PL, DSVSA, GFC, AAP, APM, GM, GF,
IP, ISUJ.
CLSU, IJJ, IPJ, PL, DSVSA, GFC, AAP, APM, GM, GF,
IP, ISUJ.
CJSU, CLSU, IJJ, IPJ, PL, DSVSA, GFC, AAP, APM,
GM, GF, IP, ISUJ, CR/CZP, persoane fizice sau
juridice abilitate.
CJSU, CLSU, IJJ, IPJ, PL, DSVSA, GFC, AAP, APM,
GM, GF, IP, ISUJ, persoane fizice sau juridice
abilitate.
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8. RESPONSABILITĂŢI ŞI MOD DE ACŢIUNE AL INSTITUŢIILOR/ORGANIZAŢIILOR
CU ATRIBUŢII ÎN GESTIONAREA SITUAŢIEI DE URGENŢĂ:
8.1. INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL COVASNA:
• convocarea comitetului județean pentru situații de urgență (de regulă, doar pentru situații cu
risc mediu și mare);
• informarea populației cu privire la existența unui potențial pericol determinat de prezența
unor animale sălbatice, modul de comportare, restricții și obligația de respectare a recomandărilor
reprezentanților instituțiilor cu atribuții în gestionarea evenimentelor;
• gestionarea relaţiei cu mass media;
8.2. PRIMĂRIILE MUNICIPIILOR, ORAȘELOR, COMUNELOR:
• convocarea comitetului local pentru situații de urgență;
• informarea populației cu privire la existența unui potențial pericol determinat de prezența unor
animale sălbatice, modul de comportare, restricții și obligația de respectare a recomandărilor
reprezentanților instituțiilor cu atribuții în gestionarea evenimentelor;
• informarea I.J.J. cu privire la resursele umane și materiale la dispoziție cu care pot acționa în
sprijin pentru gestionarea situației;
• evaluarea situaţiei (atunci când efectivele ajung primele la fața locului);
• participarea la organizarea şi desfăşurarea de acţiuni menite a îndepărta/imobiliza/captura
animalul;
• asigurarea resurselor financiare (minimum 5000 lei) pentru decontarea cheltuielilor pentru
operațiuni de intervenție (medici veterinari, substanțe tranchilizante, medicamente, materiale folosite în
cadrul intervenției, transportul la centrele de relocare/grădina zoologică).
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8.3. INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN (ca urmare a repartizării apelului de
urgență 112/113 sau altă formă de sesizare) :
• deplasarea la faţa locului a efectivelor de jandarmi aflate în serviciu şi, în funcţie de amploarea
descrisă a situaţiei, suplimentarea efectivelor proprii, alertarea D.S.V.S.A. Covasna şi a altor instituţii cu
atribuții în realizarea intervenției;
• evaluarea situaţiei;
• delimitarea perimetrului şi restricţionarea accesului în zona unde a fost semnalată prezența
animalului și există pericolul unei agresiuni;
• evacuarea persoanelor din perimetrul delimitat, interzicerea accesului altor persoane şi
avertizarea cu mijloace specifice;
• asigurarea accesului celorlalte instituţii specializate de intervenţie pentru desfăşurarea
activităţilor specifice;
• asigurarea zonei din punct de vedere al siguranței persoanelor în cazul intervenției propriu
zise de imobilizare/capturare a animalului sălbatic de către personalul abilitat;
• adoptarea măsurii uzului de armă, împotriva animalelor care pun în pericol iminent, nemijlocit,
imediat și direct viaţa sau integritatea corporală proprie sau a altor persoane, iar celelalte mijloace sau
metode au fost epuizate sau sunt ineficiente, în conformitate cu prevederile art. 47 lit. „c” ind. 1 din
Legea nr. 17/ 1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, completata si modificata prin Legea
nr. 180/2016;
• informarea primarului unității administrativ teritoriale (și președinte al CLSU) cu privire la
existența unui potențial pericol determinat de prezența unor animale sălbatice, în vederea convocării
comitetului local pentru situații de urgență;
• informarea președintelui CJSU cu privire la existența unui potențial pericol determinat de
prezența unor animale sălbatice și măsurile realizate pentru gestionarea situației de urgență;
• informarea populației cu privire la existența unui potențial pericol determinat de prezența unor
animale sălbatice, modul de comportare, restricții și obligația de respectare a recomandărilor
reprezentanților instituțiilor cu atribuții în gestionarea evenimentelor;
• efectuarea verificărilor referitoare la calitatea și legitimitatea personalului din cadrul echipei de
intervenție (cu excepția personalului cunoscut sau îmbrăcat în uniformă), precum și la dreptul acestuia
de a folosi mijloacele de intervenție împotriva animalelor;
14
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• participarea la organizarea şi desfăşurarea de acţiuni menite a îndepărta/imobiliza/captura
animalul;
• transmiterea de rapoarte/informarea instituțiilor interesate cu privire la evoluția situației de
urgență.
8.4. INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI COVASNA:
• informarea IJJ cu privire la resursele umane și materiale la dispoziție cu care pot acționa în
sprijin pentru gestionarea situației;
• evaluarea situaţiei (atunci când efectivele de poliție ajung primele la fața locului);
• deplasarea la faţa locului a efectivelor de poliție aflate în serviciu/disponibile şi, în funcţie de
amploarea descrisă a situaţiei, alertarea altor echipe de intervenţie de la nivelul instituţiei, conform
dispoziţiilor IJJ;
• delimitarea perimetrului şi restricţionarea traficului auto și pietonal în zona unde a fost
semnalată prezența animalului și există pericolul unei agresiuni, conform dispoziţiilor IJJ;
• asigurarea accesului celorlalte instituţii specializate de intervenţie pentru desfăşurarea
activităţilor specifice;
• evacuarea persoanelor din perimetrul delimitat, interzicerea accesului persoanelor neautorizate
şi avertizarea cu mijloace specifice;
• participă la informarea cetățenilor cu privire la existența unui potențial pericol determinat de
prezența unor animale sălbatice, modul de comportare, restricții și obligația de respectare a
recomandărilor reprezentanților instituțiilor cu atribuții în gestionarea evenimentelor;
• participarea la organizarea şi desfăşurarea de acţiuni menite a îndepărta/imobiliza/captura
animalul;
• efectuarea verificărilor în ceea ce privește legalitatea utilizării armelor de foc sau cu tranchilizant
pentru tranchilizarea sau, după caz, capturarea/imobilizarea animalului de către persoanele competente
și desemnate să efectueze tranchilizarea animalului sau, după caz, capturarea/ imobilizarea acestuia din
oficiu;
• în caz de forță majoră sau în situațiile în care animalul pune în pericol viaţa oamenilor, IPJ va
face uz de armă cu respectarea reglementărilor în domeniu.
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8.5. INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL JUDEȚULUI COVASNA:
• informarea I.J.J. cu privire la resursele umane și materiale la dispoziție cu care poate acționa
în sprijin pentru gestionarea situației;
• evaluarea situaţiei (atunci când efectivele ajung primele la fața locului);
• participarea la organizarea şi desfăşurarea de acţiuni menite a îndepărta/imobiliza/captura
animalul;
• acordarea primului ajutor calificat, prin intermediul echipajelor SMURD;
• transportarea persoanelor rănite la unitățile spitalicești și/sau solicitarea de sprijin de la
Serviciul de Ambulanță Județean, când situația o impune;
• asigură monitorizarea, evaluarea, cercetarea cauzele producerii situaţiilor de urgenţă din
domeniul de competenţă şi asigură centralizarea datelor şi informaţiilor în vederea informării operative
a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi preşedintelui Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă;
• participă la informarea cetățenilor cu privire la existența unui potențial pericol determinat de
prezența unor animale sălbatice, modul de comportare, restricții și obligația de respectare a
recomandărilor reprezentanților instituțiilor cu atribuții în gestionarea evenimentelor.
8.6. POLIȚIA LOCALĂ:
• deplasarea la faţa locului a efectivelor de poliție locală aflate în serviciu/disponibile şi, în
funcţie de amploarea descrisă a situaţiei, alertarea altor echipe de intervenţie de la nivelul instituţiei;
• participarea în sprijinul IJJ și IPJ la delimitarea perimetrului şi restricţionarea accesului în zona
unde a fost semnalată prezența animalului și există pericolul unei agresiuni;
• restricționarea traficului auto și pietonal, în funcție de competențele legale, în zona în care a
fost semnalată prezența animalului și există pericolul unei agresiuni, conform dispoziţiilor IJJ;
• evacuarea persoanelor din perimetrul delimitat şi avertizarea cu mijloace specifice, conform
dispoziţiilor IJJ;
• participă la informarea cetățenilor cu privire la existența unui potențial pericol determinat de
prezența unor animale sălbatice, modul de comportare, restricții și obligația de respectare a
recomandărilor reprezentanților instituțiilor cu atribuții în gestionarea evenimentelor.
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8.7. AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI:
• informarea I.J.J. cu privire la resursele umane și materiale la dispoziție cu care pot acționa în
sprijin pentru gestionarea situației;
• participarea la organizarea acţiunilor de intervenție generate de apariţia animalelor sălbatice
în zona aşezărilor umane, conform atribuțiilor stabilite prin actele normative pentru domeniul său de
activitate;
• emiterea autorizației pentru recoltare/capturare animale sălbatice din fauna sălbatică, de către
persoane juridice, la solicitarea gestionarilor fondurilor cinegetice, numai cu acordul autorității publice
centrale pentru protecția mediului prin Direcția Biodiversitate, în funcție de riscul identificat.
Agenția pentru Protecția Mediului emite punct de vedere pentru aprobarea derogărilor în cazul
speciilor de urs, lup şi pisică sălbatică, potrivit atribuțiilor stabilite de autoritatea publică centrală pentru
protecția mediului (conform art.4, alin. 2 și 3 al ordinului nr. 1439/2015).
• notifică autoritatea publică centrală competentă, la solicitarea instituțiilor care iau decizia
recoltării speciilor strict protejate (urs, lup, pisică sălbatică), pentru obținerea acordului de recoltare sau
capturare.
NOTĂ: Recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile urs, lup şi pisică sălbatică ce pun în
pericol sănătatea şi securitatea publică, a exemplarelor aflate în intravilanul localităţilor, a celor care
frecventează locurile special amenajate pentru adăpostirea animalelor domestice, punând în pericol
siguranţa acestora şi/sau a personalului de deservire, precum şi a celor prezente la cadavrul animalului
domestic ucis de acestea, aflat în afara habitatului natural al speciilor de faună sălbatică, se va realiza
numai cu acordul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, prin Direcţia Biodiversitate, cu
notificarea prealabilă şi punctul de vedere al A.P.M. Covasna şi al G.N.M. - Comisariatul Judeţean
Covasna, în baza documentelor întocmite conform H.G. nr. 1679/2008 privind modalitatea de acordare
a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi
a obligaţiilor ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de
animale domestice pentru prevenirea pagubelor, a avizului administratorului/custodelui ariei naturale
protejate, după caz şi a dovezii că fiecare exemplar a fost monitorizat şi identificat în vederea recoltării.
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8.8. GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU - COMISARIATUL JUDEŢEAN COVASNA:
• informarea I.J.J. cu privire la resursele umane și materiale la dispoziție cu care pot acționa în
sprijin pentru gestionarea situației;
• participarea la organizarea şi desfăşurarea de acţiuni menite a îndepărta/imobiliza/captura
animalul;
• dispune preluarea și plasarea provizorie în custodie în cadrul grădinii zoologice/centrelor de
reabilitare/ îngrijire a exemplarelor de faună sălbatică capturate/rănite în raza de competență;
• emite punctul de vedere, la solicitarea instituțiilor care iau decizia recoltării sau capturării
speciilor strict protejate în afara perioadelor stabilite prin actele normative în vigoare, necesar obținerii
acordului de recoltare sau capturare de la autoritatea publică centrală competentă.
8.9. DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR:
• informarea I.J.J. cu privire la resursele umane și materiale la dispoziție cu care pot acționa în
sprijin pentru gestionarea situației;
• participarea la organizarea şi desfăşurarea de acţiuni menite a îndepărta/imobiliza/captura
animalul;
• asigurarea, prin medicii veterinari autorizați, a stocurilor de substanțe tranchilizante, a truselor
de prim ajutor pentru animale și a materialelor pentru recoltarea de probe și a aplicării tratamentelor
necesare animalelor;
• prin laboratorul județean sau alte laboratoare acreditate (în funcţie de natura analizelor de
realizat) se analizează probele recoltate de la animalele care au generat incidente și se efectuează
examenul necropsic
•

asigură tratamentul animalului sălbatic în caz de urgență, prin medicii veterinari de liberă

practică abilitaţi.
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8.10. DIRECȚIA SILVICĂ:
• evaluarea situaţiei (atunci când angajaţii direcţiei silvice ajung primele la fața locului);
• informarea I.J.J. cu privire la resursele umane și materiale la dispoziție cu care pot acționa în
sprijin pentru gestionarea situației;
• deplasarea la faţa locului a personalului disponibile;
• participarea la organizarea şi desfăşurarea de acţiuni menite a îndepărta/imobiliza/captura
animalul prin punerea la dispoziție a unei arme pentru tranchilizarea şi imobilizarea animalului sălbatic
și a unei persoane autorizate să utilizeze o armă specială pentru tranchilizarea și imobilizarea animalului
sălbatic.
8.11. GARDA FORESTIERĂ:
• evaluarea situaţiei (atunci când efectivele ajung primele la fața locului);
• informarea I.J.J. cu privire la resursele umane și materiale la dispoziție cu care pot acționa în
sprijin pentru gestionarea situației;
• participarea la organizarea şi desfăşurarea de acţiuni menite a îndepărta/imobiliza/captura
animalul;
• deplasarea la faţa locului a personalului cu responsabilități în domeniul cinegetic;
• participarea în sprijinul IJJ și IPJ la delimitarea perimetrului şi restricţionarea accesului în zona
unde a fost semnalată prezența animalului și există pericolul unei agresiuni;
• participă la informarea cetățenilor cu privire la existența unui potențial pericol determinat de
prezența unor animale sălbatice, modul de comportare, restricții și obligația de respectare a
recomandărilor reprezentanților instituțiilor cu atribuții în gestionarea evenimentelor;
• pune la dispoziția I.J.J. lista actualizată a gestionarilor fondurilor de management cinegetic și
stabilește responsabilitatea teritorială, în funcție de localizarea incidentului.
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8.12. Atribuţii ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă/consiliilor locale
- încheierea de către primărie a unui contract de prestări de servicii cu gestionarul fondului
cinegetic din zonă, potrivit prevederilor art.34 din Legea nr. 407/2006, pentru recoltarea exemplarelor
din speciile de faună sălbatică de pe suprafeţele din intravilan, la solicitarea consiliului local;
În situaţia în care animalele sălbatice sunt prezente în intravilanul localităţii se vor lua
următoarele măsuri:
- apelarea numărului de urgenţă 112 la sesizarea existenţei în zonă a unui potenţial pericol
determinat de animale sălbatice;
- convocarea de către primar în regim de urgenţă a membrilor comitetului local pentru situaţii
de urgenţă şi a gestionarului fondului de vânătoare din zonă;
- organizarea la faţa locului, împreună cu factorii responsabili, a acţiunilor de îndepărtare a
animalele sălbatice din intravilan;
- stabilirea şi menţinerea permanentă a contactului cu gestionarul fondului de vânătoare şi
reprezentanţii celorlalte structuri cu atribuţii (IPJ Covasna, IJJ Covasna, APM Covasna şi Garda
Forestieră Braşov) în funcţie de nivelul de risc;
- constituirea, prin dispoziţie a primarului, a comisiei pentru evaluarea şi constatarea pagubelor
produse de fauna sălbatică culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice, potrivit prevederilor art.3
alin. (1) din H.G. nr. 1679/2008, alcătuită din:
a) un reprezentant al aparatului de specialitate al primarului unităţii administrativ-teritoriale pe
raza căreia s-a sesizat paguba;
b) un reprezentant al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna
c) un reprezentant al Gărzii Forestiere Braşov.
Conducătorii instituţiilor menţionate au obligaţia de a-şi desemna reprezentanţi care să participe
în comisii. Constatarea pagubei se face la cererea scrisă a persoanei păgubite, depusă la primăria
localităţii pe teritoriul căreia s-a produs paguba. Cererea prevăzută persoanei păgubite se depune în
termen de 24 de ore de la data la care persoana păgubită a descoperit paguba.
Convocarea comisiei se realizează prin grija primarului, în termen de 24 ore de la data
înregistrării cererii persoanei păgubite. Comisia se întruneşte pentru constatarea pagubelor în termen
de 48 de ore de la data convocării.
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9. DISPOZIȚII FINALE
- procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 5) la
structurile/persoanele implicate în procesul activității procedurale. Acesta se păstrează la emitent și se
poate revizui;
- procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări
organizatorice sau ale reglementărilor legale cu caracter general și intern etc.).

10. ANEXE
Anexa 1 – Date de contact ale instituţiilor responsabile în gestionarea incidentelor și
situaţiilor de urgenţă generate de animalele sălbatice la nivelul județului Covasna;
Anexa 2 – Situaţia privind gestionarii fondurilor de vânătoare;
Anexa 3 - Date de contact ale medicilor veterinari acreditați și coordonați de către
DSVSA Covasna
Anexa 4 - Lista de difuzare a procedurii la nivel județean.
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Anexa 1
Date de contact ale instituţiilor responsabile în gestionarea incidentelor și situaţiilor de
urgenţă generate de animalele sălbatice la nivelul județului Covasna;
Nr
crt
1.

1
2
3
4

DENUMIREA INSTITUŢIEI
Instituţia Prefectului Judeţul Covasna
Servicii Publice Deconcentrate
Agenţia de Protecţie a Mediului Covasna
Garda Naţională de Mediu – Serviciul
Comisariatul Judeţean Covasna
Garda Forestieră Braşov – Serviciul Garda
Forestieră Judeţeană Covasna
Direcţia
Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Covasna

FUNCŢIA DE
CONDUCERE
Prefect
Subprefect

PERSOANA DE
CONDUCERE
Cucu Sebastian
Radocea Necolae-Viorel

Director executiv
Comisar şef

Neagu Gheorghe
Cândea Lucian Florin

Şef serviciu

Benedek Kaplar Gabor

Director executiv

Siko- Barabasi Sandor

Alte organe ale administraţiei centrale organizate în teritoriu
1
2
3

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Covasna
Inspector şef
Inspectoratul
de
Jandarmi
Judeţean Inspector şef
„Gheorghe Doja” Covasna
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Inspector şef
Judeţului Covasna
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Situaţia privind gestionarii fondurilor de vânătoare:
telefon
FAX
Gestionar Persoana de contact
AVPS
Sinka Lajos-Sf.
Comandau Gheorghe, Kalvin nr.
0722-385452
0267-351024
AJVPS
Laszlo Bela - Sf.
Covasna
Gheorghe, Kos Karoly nr
5/A
0722-711479
0267-352683
AVPS
Manto Gyorgy - Sf.
Cătruşa
Gheorghe, Garoafei nr30 0730-647994
0267-311259
AVPS Fux Rancz Sandor - Mereni,
Nyires
nr 254/A
0745-144203
0267-369565
AVPS
Benedek Barna - Olteni
Prosilva
nr 168
0733-044164
AVPS
Racz Gabor - Racosul de
Somos
Sus, nr 151
0744-193473
AVPS
Fodor Istvan - Bodoc nr
0744-326083
0267-353447
Com.
65
(primaria)
Bodoc
AVPS
Dimeny Gyorgy - Lemnia 0744-959274
0267-368004
Muşat
nr 357
(primaria)
Oituz
OSP Tg.
Peterffy Laszlo - Tg
0744-992893
0267-340874
Secuiesc
Secuiesc, Ady Endre nr
13
AVPS
Dumut Ioan - Dalnic nr
0742-136600
0267-318527
Natura
385/H
sălbatică
AVPS
Kelemen Gellert - Sf
0751-633061
0267-351442
Harghita
Gheorghe, Varadi Jozsef,
Sud
nr 17
OSP RA
Bularca Gelu
0749283400
Buzăul
Întorsura Buzăului, str.
Ardelean
Berzei, nr.1
AVPS
Dimeny Gyorgy - Ojdula
0744-959274
Botos
nr 864
AVPS Tara Schiopu Sebastian 0722-320585
Barsei
Braşov, str. Pârâului, nr.
3, bl 11, sc. C, ap. 24
Asociaţia
Ioriatti Colin - Braşov,
0744-977352
0268-414631
Wild Hunt Str. B.P.Haşdeu, nr. 25,
Jud. Braşov
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Anexa /

email
sinka_lajos@yahoo.com
ajvpscovasna@gmail.com
office@transylvaniahunt.ro
sandor.rancz@yahoo.com
barna.benedek67@gmail.com
zoldut@yahoo.com
avpsbodoc@yahoo.com
dimenygyorgy@yahoo.com
osptgsecuiesc@yahoo.com

kelemengellrtistvan@gmail.com
office@abies.ro
buzaul_ardelean@yahoo.com
dimenygyorgy@yahoo.com

carpatihunting@yahoo.com
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Anexa 3

Date de contact ale medicilor veterinari acreditați și coordonați de către DSVSA
Covasna

Nr.
crt.

Nume. prenume

1.

Dr. Muntean Teodor

2.

Dán András

3.

Dr Szász Istvan Endre

4.

5.

Dr. Szilágyi Bartha Gábor

Dr. Németh Lóránd Csaba

Date de contact (adresa, email, nr. telefon)
Bodoc nr. 13/A
muntean4elena@yahoo.com
Tel. 0721-603245
dandras_80@yahoo.com
Tel. 0745-015327
Tel. 0740584423
Aita Mare nr. 157
faunusvet@gmail.com
Tel. 0742-761722
Ghelinţa nr.333/A
dokivet@yahoo.co.uk
Tel. 0722-404095
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Anexa 4

LISTA
de difuzare a procedurii de sistem

Nr.
crt
1.

Structura care aplică procedura

Documentul de transmitere (numnrul de
înregistrare şi data transmiterii)

Instituţiei Prefectului – Judeţul Covasna,

2.

Inspectoratului
de
Jandarmi
„Gheorghe Doja” Covasna

Judeţean

3.

Inspectoratului
Covasna

Judeţului

4.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
”Mihai Viteazul” al Judeţului Covasna

5.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna,

6.

Garda Naţionale de Mediu – Comisariatul
Judeţean Covasna,

7.

Direcţia Sanitară Veterinară
Siguranţa Alimentelor Covasna

8.

Direcţia Silvică Covasna,

9.

Garda Forestiere Braşov - Serviciul Garda

de

Poliţie

al

şi

pentru

Forestieră Judeţeană Covasna

10.

UAT-uri
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Anexa 5
LISTA
MODIFICĂRILOR
la procedura PS/SDE / ediţia 1
Nr.
crt

Modificarea

Cauza modificării

1.

2.

3.

4.

26

Observaţii (eventuale
implicaţii în aplicarea unei
ediţii)

