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REFERAT DE APROBARE 
 

Carnivorele mari (ursul, lupul şi râsul) sunt specii de vârf ale piramidei trofice şi sunt 
considerate ca fiind specii cheie în functionarea ecosistemelor şi implicit în menţinerea 
echilibrului din cadrul biocenozelor.  
 

Pentru Europa, numărul de lupi estimaţi depăşeşte 12.000 de indivizi, principalele 
două populaţii (ca mărime) fiind cea din Regiunea Carpaţilor şi cea din Regiunea Dinari-
Baltica (ambele estimate la cca. 3000 de exemplare). 

 

În cazul României, ultimul „Studiu privind estimarea populaţiilor de carnivore mari şi 
pisică sălbatică din România (Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx şi Felis silvestris) în 
vederea menţinerii într-o stare favorabilă de conservare şi pentru stabilirea numărului 
de exemplare din speciile strict protejate care se pot recolta în cadrul sezonului de 
vânătoare 2016-2017”, realizat de către Universitatea „Transilvania ” din Braşov pentru 
Ministerul Mediului, indica o populaţie cuprinsă între 2600 – 3000 de indivizi.  
 

Prezentul proiect de ordin aprobă Planul Naţional de Acţiune pentru lup - Canis 
lupus, realizat în cadrul proiectului LIFE13NAT/RO/000205: „Implementarea celor mai 
bune practici pentru conservarea in-situ a speciei Canis lupus la nivelul Carpaţilor 
Orientali” (WOLFLIFE), implementat de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea, 
în parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita, Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Covasna şi ACDB (Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice şi a fost 
finanţat de către Comisia Europeană prin programul Life+ ,,Natură şi biodiversitate” şi 
cofinanţat de către Ministerul Mediului.  
 

Planul Naţional de Acţiune pentru lup - Canis lupus 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 central pentru protecţia mediului şi pădurilor.  

 

Obiectivul principal este de a stabili un sistem viabil de gestionare a lupului în 
România, crescând astfel potenţialul conservării speciei pe termen lung, pe măsură ce 
numărul conflictelor om–lup este diminuat. Acest plan este realizat: 
(1) pe baza cunoştinţelor ştiinţifice actuale,  
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(2) pe baza legislaţiei nationale în vigoare, a strategiilor sectoriale existente şi în 
consens cu prevederile/recomandările convenţiilor internaţionale ratificate de România,  
(3) În corelaţie directă cu cadrul administrativ (îndeosebi cel cinegetic şi al ariilor 

naturale protejate), de organizare teritorială şi  contextul socio-economic prezent în 

România. 

 

Planul Naţional de Acţiune pentru lup – Canis lupus, promovează gestionarea unei 
specii de interes prioritar pentru conservare, pe baza îmbinării informaţiilor generate de 
ştiinta modernă şi a experienţei celor implicaţi în managementul direct al speciei pe 
teren, la nivelul fondurilor cinegetice sau a ariilor protejate. 
 

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

aprobarea Planului Naţional de Acţiune pentru lup – Canis lupus, pe care îl supunem 

spre aprobare. 
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