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 BEAR TEAM  este o echipă de specialiști care intervine în mod rapid asupra conflictelor 

urs-om fără întreruperi (24/24 h). 

 

I. Funcționarea echipei de intervenție „BEAR TEAM” 

 

Echipa desfășoară acțiunea la nivel național, dar cu preponderenţă în aria de 

implementare a proiectului din zona siturilor Natura 2000:  Ciucaș,  Piatra Mare, Postăvarul, 

Bucegi, Muntele Tâmpa și în zonele  imediat apropiate acestora cu predilecție în zonele de 

conflict, acolo unde impactul antropic asupra populației de urs brun este crescut, generând 

pierderi în rândul speciei.   

Echipa intervine în teren la soluționarea cazurilor conflictuale numai împreună cu 

gestionarul fondului cinegetic și la solicitarea acestuia în condițiile legii în vigoare. 

Echipa de intervenție are colaboratori zonali implicați direct în managementul speciei urs 

brun și funcționează sub monitorizarea unui medic veterinar. 

 

I.1. Funcționarea sistemului rapid de comunicare 

Sistemul rapid de comunicare și informare asupra conflictelor om-urs este funcțional fără 

întreruperi ( 24/24h) la sediul ICAS BRASOV ( 0268 419 936 ).  

 La acest număr răspunde un operator de serviciu de la poarta instituției, acesta 

redirecționează informația în cel mai scurt timp posibil, unui membru responsabil din cadrul 

echipelor de intervenție BEAR TEAM (Echipa I sau Echipa II). La poarta instituției ICAS 

Brașov, unde funcționează numărul de urgență fără întrerupere, există o listă ce conține numele 

și contactele specialiștilor care fac parte din echipa de intervenței BEAR TEAM. 

 Echipa de intervenție anunță gestionarul fondului cinegetic și/sau administratorul 

ariei protejate despre conflict, în cazul în care nu aceștia au fost cei care au anunțat echipa de 

intervenție. 

 Echipa BEAR TEAM, împreună cu reprezentanții gestionarului fondului 

cinegetic, administratorului ariei protejate și/sau administrației locale (dacă conflictul este pe 

domeniul public, în zona neproductivă cinegetic), stabilesc natura intervenției, în vederea 

soluționării conflictului.  

 După ce se stabilește natura intervenței și se constată că echipa BEAR TEAM 

trebuie să intervină direct asupra speciei urs, aceasta, la solicitarea fermă a gestionarului fondului 

cinegetic, intervine punctual la soluționarea cazului, aplicând Protocolul de intervenție directă 

asupra speciei urs (ANEXĂ), iar dacă se constată că trebuiesc luate alte măsuri indirecte de 

intervenție pentru soluționarea conflictului, atunci echipa BEAR CONFLICT poate să participe 

la aplicarea acestor măsuri în limita timpului și personalului disponibil. În cele mai multe cazuri, 

în soluționarea conflictelor indirecte dintre urs și om, este de datoria gestionarului fondului 

cinegetic să intervină (prevenire pagube la animale domestice, prevenire coborâre urs în zonele 

antropizate sau înlăturarea ursului din zonele antropizate, etc.). 

 

I.2. Procedura internă de intervenție a echipei BEAR TEAM în teren în vederea capturării 

unor exemplare de urși 

 Capturarea și relocarea exemplarelor  de urs brun, care provoacă conflicte grave 

urs-om, se va realiza doar în urma unor derogări acordate de autoritatea centrală de mediu 

(MMAP) și în urma obținerii tuturor avizelor și autorizațiilor necesare conform legii și numai  în 

prezența gestionarilor fondurilor cinegetice și/sau a administratorilor/ custozilor ariilor protejate.  
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 Capturarea unor exemplare  de urs brun destinate cercetării științifice, (montare 

colare GPS/GSM/Video pentru monitorizare), se va realiza doar în urma unor derogări acordate 

de autoritatea centrală de mediu (MMAP) și în urma obținerii tuturor avizelor și autorizațiilor 

necesare conform legii cu acordul gestionarilor fondurilor cinegetice și/sau a administratorilor/ 

custozilor ariilor protejate și/sau în prezența acestora, dacă este cazul. 

 În situația în care este necesar și sunt cazuri mai complicate, echipa colaborează 

cu instituțiile care dețin facilități sanitare veterinare și de menținere temporară în captivitate a 

urșilor. Utilizarea acestor facilități nu este suportată financiar de către echipa BEAR TEAM sau 

proiectul LIFE FOR BEAR. 

 

 Pentru fiecare intervenție în teren se completează formulare tipizate, care vor cuprinde 

datele de identificare ale zonei, natura conflictelor și datele biometrice ale exemplarului. 

 

II. Membrii echipei BEAR TEAM 

 

 Echipa BEAR TEAM funcționează la nivelul proiectului și în baza activităților 

proiectului LIFE 13 NAT/ RO / 001154 - „LIFE FOR BEAR”,  agreate de autoritățile de mediu 

naționale (în baza Declarației și mandatului A4 din 03.04.2015 - MMSC și a Declarației de 

suport A8 din 03.04.2015 MMSC) și susținute de autoritățile de mediu locale, precum și de 

autoritățile publice locale de pe raza de implementare a proiectului ( Declarații de suport A8 din 

anul 2013 din partea autorităților locale).  

 Echipa BEAR TEAM din cadrul proiectului, este formată din două echipe regionale 

compuse din membrii proiectului, colaboratorii zonali și colaborator medic veterinar (Tab. 

nr.1). Toți membri echipelor au aceleași caracteristici. 

 Echipa BEAR TEAM are următoarele caracteristici: 

- Este formată din specialiști care aparțin unor instituții sau organizații ce au legătură 

directă cu managementul speciei urs brun (cercetare faună cinegetică, gestionare faună 

cinegetică, conservarea și protecția faunei și habitatelor, intervenții medico-veterinare la 

fauna cinegetică, etc.),  

- Membrii echipei au studii superioare în domeniul cinegetic, silvic, veterinar, biologie sau 

alte științe similare, 

- Membrii echipei au participat cel puțin la un curs teroretic și practic de capturare, 

imoblizare, tratare, eliberare și relocare urs, 

- Membrii echipei au o experiență specifică în lucrul direct cu managementul ursului de cel 

puțin 3 ani, 

- Specialiștii sunt implicați direct în intervenții legate de urs, 

- Membrii echipei sunt dotați cu echipament necesar imobilizării chimice și efectuării 

intervențiilor în teren. 

 

III. Echipamentele din dotarea echipei BEAR TEAM 

 

Până la finalizarea achizițiilor echipamentelor specifice din proiectul „LIFE FOR 

BEAR”, echipele BEAR TEAM, intervin cu echipamentul din dotarea ICAS Brașov: 

- un autolaborator 4X4,  

- remorcă +cuşcă de transport, 

- capcană capturat urs viu, 
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- echipamente de imobilizare chimică ( armă și trusă de tranchilizare), 

- trusă de prim ajutor pentru animale, 

- targă de transport, 

- echipament autoapărare, 

- echipament individual de teren pentru fiecare membru al echipei, 

- lanterne, 

- alte dotări accesorii, 

 După finalizarea achizițiilor de echipamente, cele două echipe ale proiectului (BEAR 

TEAM I și II), vor funcționa cu echipamentele achiziționate din proiect. 

 

Tab.nr.1 Lista membrilor pentru intervenție : 

ECHIPA 
Nr 

ctr. 

NUME / 

PRENUME 
INSTITUȚIA NR. TELEFON 

ECHIPA BEAR 

TEAM 

I 

(NV -  

Centru țării) 

1. Sîrbu  George ICAS 0755 126561 

2. Vodă  Flaviu Fundația Carpați 0745 351413 

3. Spătaru  Cezar ICAS 0734 421098 

4. Vișan Daniel ICAS 0745 032020 

5. Jurj  Ramon ICAS 0755 126560 

Colaboratori 

Echipa I 

6. Dida Cosmin R.P.L.P. Kronstadt 0747 298963 

7. Sulică Bogdan Asociația Zarand 0731 844258 

 

ECHIPA BEAR 

TEAM 

II 

( SE - 

Centru țării) 

1. Scurtu  Marius ICAS 0745 018152 

2. Gridan  Alexandru ICAS 0758 099800 

3. Popescu  Ilie ICAS 0755 126562 

4. Vișan  Daniel Jr. Fundația Carpați 0746 164153 

Colaboratori 

Echipa II 

5. Damian Mihai Parcul Natural Bucegi 0731 560383 

6. Costescu Bogdan O.S. Râșnov 0730 653747 

 

Colaborator 

Medic veterinar  

1. Puiu Constantin P.F.A. Medic veterinar 0744 211346 
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IV. Popularizarea echipelor BEAR TEAM 

Lista membrilor este distribuită pe raza proiectului către toate instituțiile responsabile în 

managementul populației de urs brun (administratorului fond cinegetic - MMAP, gestionarilor 

fondurilor cinegetice, APM-urilor, ITRSV-urilor, administratorilor/custozilor ariilor protejate, 

jandarmeriei, poliției locale și altor autorități publice). 

 

V. Dispoziții finale 

 Echipa de intervenţie a proiectului LIFE FOR BEAR a fost constituită la data de 

25.11.2014. Protocolul de funcţionare a echipei a fost luat la cunoştinţă de toţi membri echipei şi 

membri proiectului. 

BEAR TEAM  

ECHIPA II 

 

BEAR TEAM  

ECHIPA I 

 

GESTIONAR FOND 

CINEGETIC / 

ADMINSTRATOR 

ARIE PROTEJATĂ 

 

INTERVENȚIA ECHIPEI 

ÎN TEREN ÎMPREUNĂ 

CU GESTIONARUL 

FONDULUI CINEGETIC 

 

COLABORATORI 

ZONALI / MEDIC 

VETERINAR 

 

APLICARE PROTOCOL  

INTERVENȚIE DIRECTĂ 

ASUPRA CAZULUI 

CONFLICTUAL (URS-OM)   

 

NUMĂR DE URGENȚĂ 

0268/419 936 
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