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Invitație 

 

Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud vă invită să luați parte în perioada 7 – 9 iunie 2022, 

la întâlnirile publice din 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”, care se vor desfășura conform programării atașate.  

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională 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. 

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. 

Obiectivul general al proiectului constă în menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a speciilor 

și habitatelor din siturile Natura 2000 vizate de proiect, în cadrul unui proces participativ ce vizează 

elaborarea planurilor de management și informarea/conștientizare factorilor interesați cu privire la 

beneficiile conservării acestor arii naturale protejate.   

Vă așteptăm cu drag! 

Pentru informații suplimentare: 

Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, 

Manager Proiect - Marinela SUCIU 

tel./fax: 0263224064 / 0263223709, e-mail: office@apmbn.anpm.r
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Programare 

 

 

Nr. crt. Data Ora Locație întâlnire 

1 
7 iunie 

10.00-12.00 SALA DE ȘEDINȚE A PRIMĂRIEI BECLEAN  

2 13.00-15.00 SALA DE ȘEDINȚE A PRIMĂRIEI NĂSĂUD 

3 
8 iunie 

10.00-12.00 PRIMĂRIA ȘINTEREAG 

4 13.00-15.00 PRIMĂRIA ȘIEU-MĂGHERUȘ 

5 
9 iunie 

10.00-12.00 SALA DE ȘEDINȚE A PRIMĂRIEI LECHINȚA 

6 13.00-15.00 CĂMINUL CULTURAL TEACA 
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Agendă eveniment 

 

Aprox. 5 min Cuvânt de bun venit  

Aprox. 30 min • prezentarea reţelei Natura 2000 (filosofia acestei reţele fiind îmbinarea 

protecţiei valorilor naturale cu activităţile umane socio-economice într-un 

mod care să nu cauzeze excluderea reciprocă);  

• tipurile de arii naturale protejate din reţeaua Natura 2000, noţiuni generale 

despre habitatele şi speciile protejate; 

• modalităţile de implementare a reţelei (raţiunea şi modul în care o anumită 

zonă poate primi statut de arie naturală protejată);  

• prezentarea generală a ariilor naturale protejate vizate de proiect şi a 

importanţei strategice pe care acestea o au pentru dezvoltarea durabilă a 

comunităţilor locale, împreună cu elementele de interes conservativ pentru 

care au fost declarate (specii, habitate, ecosisteme); limitele acestor arii; 

regimul de utilizare al terenurilor etc.; 

• implicaţiile măsurilor de management asupra vieţii comunităţilor locale şi 

asupra practicilor cotidiene legate de prezenţa actorilor locali în interiorul 

ariilor;  

• impactul comportamentelor şi activităţilor curente ale comunităţilor locale 

asupra speciilor şi habitatelor vizate de proiect; 

• importanţa existenţei şi respectării unor reguli în ceea ce priveşte protejarea 

acestora;  
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• prezentarea conceptului de management al acestor arii naturale protejate şi 

a principalelor instrumente de aplicare, respectiv planurile de management şi 

regulamentul ariilor (scopul şi semnificaţia măsurilor de conservare, tipuri de 

presiuni şi ameninţări la adresa stării de conservare a speciilor şi habitatelor 

protejate etc.). 

Aprox. 15 min Discuții interactive cu participanții 

 

 

 

Fiecare participant va primi următoarele materialele promoționale: 

• pix personalizat  

• pliant informativ despre proiect 

• broșură despre conservarea biodiversității în ariile protejate 

• etichetă autocolantă personalizată proiect 

• DVD cu filme realizate în ariile protejate vizate de proiect. 


