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Proiect - Life 13 NAT/ RO / 001154 FOR BEAR
„ Conservarea populatiei de Urs Brun ȋn România”

Ocolul Silvic al Orasului Rasnov R.A.
Ocolul Silvic Rasnov

COMUNICAT DE PRESĂ

Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS)
vă invită să participaţi la deschiderea proiectului

Proiect - Life 13 NAT/ RO / 001154 FOR BEAR
„ Conservarea populatiei de Urs Brun ȋn România”

Evenimentele vor avea loc :
- vineri 03.10.2014, începând cu ora 10.00, în incinta Centrului de Cercetare Dezvoltare Inovare al Universităţi
Transilvania Braşov - Str. Institutului Nr. 10 (Zona Bartolomeu Nord)

Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, Staţiunea Braşov, în calitate de beneficiar coordonator,
împreună cu Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Administraţia Parcului Natural Bucegi, Regia
Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A., Ocolul Silvic al Oraşului Râşnov R.A. şi Fundaţia Carpaţi în calitate
de beneficiari asociaţi ai proiectului LIFE FOR BEAR - LIFE13 NAT/RO/001154, au plăcerea să vă invite la
conferinţa de deschidere a proiectului.

Scopul acestei conferinţe este de a informa colaboratorii, beneficiarii direcţi şi indirecţi ai rezultatelor
proiectelor, despre obiectivele şi activităţile proiectelor, precum şi de a stabili o cale de comunicare şi colaborare
între echipa proiectului şi autorităţile locale şi naţionale.

Obiectivele proiectului:
-Reactualizarea planului de management a populaţiei de urs din România în contextul dezvoltării socio-
economice.
-Îmbunătăţirea stării de conservarea a populaţiei de urs brun din zona de conflict Braşov-Valea
Prahovei.
-Optimizarea managementului deşeurilor menajere, pentru reducerea conflictelor om-urs în zona Braşov-Valea
Prahovei
-Transferul unor tehnici de bune practici către factorii de interes în conservarea şi managementul populaţiei de urs
brun.
-Îmbunătăţirea atitudinii grupurilor de interese locale şi naţionale cu privire la conservarea populaţiei de urs brun
şi promovarea siturilor Natura 2000.

Pentru confirmarea participării şi informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefon:
- Jurj Ramon tel:0755/126560; e-mail: ramon@icaswildlife.ro


