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Anunț de presă 

 

Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud organizează în perioada 5 – 14 iulie 2022, în cadrul proiectului 

„Elaborarea planurilor de management pentru siturile Natura 2000 ROSCI0393 Someșul Mare, ROSCI0232 Someșul 

Mare Superior, ROSCI0400 Șieu – Budac, ROSCI0437 Someșul Mare între Mica și Beclean, ROSCI0095 La Sărătură, 

ROSCI0396 Dealul Pădurea Murei – Sângeorzu Nou și ROSCI0441 Viile Tecii și ariile protejate de interes național 2202 

Masivul de sare de Sărățel și 2208 La Sărătură” – cod SMIS 124398, întâlniri publice pentru conștientizarea factorilor 

de interes locali și regionali cu activitate în ariile naturale protejate din cadrul proiectului, conform programului de 

mai jos: 

Nr. crt. Data Ora Locație întâlnire 

1 5 iulie 10.00-12.00 SALA DE ȘEDINȚE A PRIMĂRIEI MICA 

14.00-16.00 SALA DE ȘEDINȚE A PRIMĂRIEI BECLEAN 

2 6 iulie 10.00-12.00 SALA DE ȘEDINȚE A PRIMĂRIEI SIEU MAGHERUS 

13.00-15.00 SALA DE ȘEDINȚE A PRIMĂRIEI BISTRIȚA 

3 7 iulie 10.00-12.00 SALA DE ȘEDINȚE A PRIMĂRIEI LECHINȚA 

4 12 iulie 10.00-12.00 SALA DE ȘEDINȚE A PRIMĂRIEI ȘINTEREAG 

5 13 iulie 10.00-12.00 SALA DE ȘEDINȚE A PRIMĂRIEI FELDRU 

6 14 iulie 10.00-12.00 SALA DE ȘEDINȚE A PRIMĂRIEI NIMIGEA 

Sunt vizate următoarele categorii de participanți: primari, consilieri, funcţionari la primării, reprezentanţi ai unor 

autorităţi care au rol de reglementare a activităţilor de pe raza siturilor vizate de proiect, medici, profesori, învăţatori, 

preoţi, notari, bibliotecari, reprezentanţi ai ocoalelor silvice şi ai asociaţiilor de vânătoare şi pescuit, ingineri agronomi 

şi mari fermieri, antreprenori locali şi antreprenori mari care au activitate pe raza proiectului, proprietari de pensiuni 

sau de afaceri în turism, ONG-uri etc. 

Având ca grup ţintă principal reprezentanţi ai factorilor locali interesaţi, în cadrul acestor întâlniri se va pune accentul 

atât pe prezentarea largă a valorilor şi beneficiilor ce se pot obţine conform statutului de sit Natura 2000, cât mai ales 

pe prezentarea adecvată a noţiunilor de planificare a managementului ariilor naturale protejate vizate de proiect. 

Aceste întâlniri vor avea şi un rol activ de consultare a factorilor locali interesaţi, vizând explorarea aşteptărilor actorilor 

locali în conturarea măsurilor de conservare ce vor fi cuprinse în planurile de management.  

Proiectul are o valoare de 7.867.705,46 lei, din care 6.687.549,74 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul 

European de Dezvoltare Regională și 1.180.155,77 lei valoare co-finanțare eligibilă a beneficiarului. 

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul 

Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4 – ”Protecția mediului prin măsuri de conservare a 

biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminarea siturilor poluate istoric” Obiectiv specific – 4.1 

Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate.  

Informații suplimentare despre acest eveniment se pot obține la Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița Năsăud, 

telefon 0263224064 , fax 0263223709, e-mail: office@apmbn.anpm.ro. 


