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„Conservarea populaţiei de urs brun (Ursus arctos) din România”
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COMUNICAT DE PRESĂ

În data de 26.10.2016 reprezentanţii Echipei proiectului LIFE FOR BEAR
de la Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură “Marin Dracea” –
SCDEP Braşov (INCDS Braşov), la initiaţiva Prefectului judeţului Braşov, au
prezentat la sediul Prefecturii Braşov Protocolul de intervenţie salvare urs,
implementat de către echipa BEAR TEAM în prezent.

În cadrul discuţiilor purtate la sediul Prefecturii Braşov au participat pe
lângă prefectul judeţului Braşov, reprezentanţi ai INCDS Braşov, A.P.M. Braşov,
Garda Forestieră Braşov, D.S.V.S.A. Braşov, Garda Naţională de Mediu – C.J.
Braşov şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Braşov.

Ca urmare a experienţei echipei Bear Team, care a acţionat până în prezent în baza
protocolului de intervenţie salvare urs (realizat de către ICAS/INCDS Braşov şi
implementat pe o perioadă de timp mai mare de 15 ani), precum şi utilizând
rezultatele  diverselor proiecte desfăşurate care au beneficiat de finanţare LIFE
Natura/LIFE Plus, WSPA, NUCLEU, FP6, POS Mediu, precum şi alte finanţări
publice şi private naţionale, echipa proiectului LIFE FOR BEAR a realizat un draft
denumit Îndrumar tehnic de capturare şi relocare urşi problemă, care stă la baza
procedurii privind modul de acţiune a instituţiilor implicate în situaţii de urgenţă
generate de animalele sălbatice periculoase (urs brun) la nivel naţional.

Acest Îndrumar tehnic de capturare şi relocare urşi problemă, prin intermediul
Prefecturii Braşov a fost distribuit la instituţiile locale ale judeţului Braşov, pentru
completări şi modificări, urmând ca acestea să fie integrate în draftul final.

În urma compilării tuturor modificărilor şi completărilor acestui draft, INCDS
Braşov, va înainta Îndrumarul tehnic de capturare şi relocare urşi problemă
Prefecturii Braşov, instituţiilor implicate precum şi Ministerului Mediului, Apelor
şi Pădurilor.
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