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COMUNICAT DE PRESĂ REFERITOR LA UN NOU PROIECT DESTINAT ARIILOR
PROTEJATE
ORADEA, ROMÂNIA, 13.07.2015
În data de 19.05.2015 a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Impactul
ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Județean Bihor și a Muzeului Țării
Crișurilor asupra principalelor sectoare economice (EcoNatura)”. Contractul a fost încheiat între
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de program și Consiliul Județean
Bihor în calitate de Promotor de Proiect. Proiectul este implementat în cadrul Programului RO02Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului
Economic European (SEE) 2009-2014.
Valoarea contractului este de 375.981,87 euro adică 1.659.020 lei din care valoarea eligibilă
nerambursabilă din mecanismul Financiar SEE (85%) este de 319.584,59 euro, adică 1.410.167 lei
iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național (15%) este de 56.397,28 euro, adică
248.853 lei. (curs infoeuro 1 euro = 4,4125 lei).
Consiliul Județean Bihor nu are contribuție financiară în cadrul acestui proiect.
Durata de implementare a proiectului este până la 30 aprilie 2016.
„Proiectul vizează identificarea acelor sectoare economice care se pot dezvolta în
perimetrele protejate, fără a afecta biodiversitatea acestora. În paralel, prin implementarea
proiectului, se dorește identificarea posibilităților de reconstrucție ecologică, acolo unde este cazul,
dar și conștientizarea populației asupra faptului că ariile naturale protejate nu sunt o piedică în
calea dezvoltării, ci ele pot contribui semnificativ la dezvoltarea comunităților umane, în acord cu
principiile dezvoltării durabile.”
Manager proiect, Dr. Aurelia Florina Dumiter
Conferința de lansare a proiectului va avea loc în data de 15 iulie 2015, ora 12,00, în sala
de conferințe a hotelului CARO din Oradea, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 21/b.
Pentru detalii contact Consiliul Județean Bihor: Oradea, Parcul Traian, nr. 5, tel:
0259410181, fax: 0259410182, www.cjbihor.ro
Consiliul judetean Bihor este autoritatea administrației publice locale, constituită la nivel
județean, pentru coordonarea activității consiliilor comunale și orășenești, în vederea realizării
serviciilor publice de interes județean.
Programul RO02-Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor este finanțat prin Mecanismul
Financiar al Spațiului Economic European (SEE) (EEA Grants/Norway Grants).
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