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COMUNICAT DE PRESĂ 

 
04.12.2018 – Braşov   -   Urs plimbăreţ la oraş, ajuns cu bine în pădure 

 
 În această zi de decembrie, Braşovul a fost alertat asupra prezenţei unui urs în oraş. 
Prin sistemul 112 s-a format imediat echipa de acţiune pentru a rezolva situaţia cât mai rapid 
şi paşnic. Din această operaţiune, bineînţeles că nu puteau lipsi oamenii care studiază ursul şi 
comportamentul lui, adică membrii din echipa noastră. S-a făcut o strategie pentru a 
direcţiona ursul către cea mai apropiată zonă cu pădure în care ursul s-ar putea retrage în 
siguranţă pentru a evita orice conflict. S-a considerat atât siguranţa oamenilor care ar fi putut 
intra în contact cu animalul sălbatic, cât şi a ursului adult rătăcit. În realizarea strategiei s-a 
ţinut cont de zonele rămase neconstruite pe unde ursul a avut cale liberă să se deplaseze şi să 
se retragă. Participanţii la acţiune s-au împărţit în echipe şi s-au poziţionat şi direcţionat ursul 
pe culoarul stabilit din diverse direcţii, ţinându-l cât mai departe de a putea interacţiona 
conflictual cu alţi oameni. Din fericire, operaţiunea s-a finalizat cu succes după aproximativ 
3 ore. Toţi cei implicaţi au reuşit să-l direcţioneze către pădurea de pe Dealul Lempeş, 
ajungând astfel în habitatul său natural. În acest fel nu a fost nevoie de tranchilizare.  
 
Traseu urs: Prima dată a fost anunţată prezenţa lui în Braşov-Fundătura Hărmanului, apoi 
pe str. Turnului, zona Coresi, apoi a trecut centura spre Sânpetru, unde a intrat într-un lan de 
porumb în zona cu case nou construite între Sânpetru şi Hărman. De aici a fost direcţionat cu 
succes către pădurea de pe Dealul Lempeş unde s-a făcut nevăzut. 
 
Instituţii implicate: Conform protocolului stabilit între mai multe instituţii din judeţul 
Braşov, a fost anunţată şi echipa de specialişti pe carnivore la numărul de urgenţă al INCDS 
“Marin Drăcea” Braşov (fostul ICAS). Membrii din echipa de specialişti formată în cadrul 
proiectului LIFE FOR BEAR (de la INCDS şi Fundaţia Carpaţi) -  “BEAR TEAM” a 
participat alături de mai mulţi reprezentanţi de la diverse instituţii la acţiunea de direcţionare 
a ursului în habitatul lui natural. Alte instituţii implicate: Jandarmeria, Prefectura Braşov, 
RPLP Kronstadt – în calitate de gestionar al fondului cinegetic, Poliţia locală Braşov şi 
Sânpetru, Salvarea, Pompierii. 
 
Menţionăm că BEAR TEAM are mijloacele necesare pentru tranchilizarea unui urs. În 
condiţiile de astăzi, animalul aflat pe străzi între locuinţe, maşini şi oameni era cu siguranţă 
speriat şi agitat. Tranchilizarea în liber în astfel de cazuri poate avea efecte negative asupra 
ursului sau asupra oamenilor de la faţa locului. Din cauza adrenalinei, substanţele l-ar putea 
face agresiv şi efectul de adormire poate să vină chiar după 30 de minute, caz în care poate 
ataca sau corpul lui poate ceda şi poate muri. 
 
Datorită experienţei specialiştilor şi bunei colaborări între instituţii se poate ajunge la 
rezultate cu final fericit pentru toate părţile. 


