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COMUNICAT DE PRESĂ REFERITOR LA PROIECTUL ECONATURA, DESTINAT 

ARIILOR PROTEJATE 

 

ORADEA, ROMÂNIA, 31.03.2017 
 

 

În data de 05 aprilie 2017 va fi lansată, în cadrul proiectului „Impactul ecosistemelor din 

ariile protejate aflate în custodia Consiliului Județean Bihor și a Muzeului Țării Crișurilor asupra 

principalelor sectoare economice (EcoNatura)”, aplicația „EcoNatura Report”, 

„Pentru a asigura un impact cât mai mare asupra publicului, această aplicație a fost 

prezentată în cadrul evenimentului GIS Day, din data de 16 noiembrie 2016, organizat de 

Facultatea de Geografie, Turism și Sport, din cadrul Universității din Oradea, eveniment la care, 

în calitate de partener, participă și Consiliul Judetean Bihor. Aplicatia „EcoNatura Report” are la 

bază tehnologia GIS, cu o interfață de hartă pentru previzualizarea resurselor, utilizatorul având 

posibilitatea de a transmite rapoarte privind incidentele semnalate în siturile Natura 2000”, a 

declarat Aurelia Dumiter, manager de proiect 

Activitatea de lansare va avea loc în data de 05 aprilie 2017, ora 1100, în cadrul Conferinței 

de închidere a proiectului „Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului 

Județean Bihor și a Muzeului Țării Crișurilor asupra principalelor sectoare economice 

(EcoNatura)”. 

„Aplicația este utilă pentru că publicul larg va putea afla date importante referitoare la 

biodiversitatea din ariile protejate vizate, cum ar fi: limitele ariilor, habitatele specifice, distribuția 

speciilor, cât și informații despre activitățile economice ce se desfășoară în siturile Natura2000. 

Prin intermediul aplicației vor putea fi raportate activitățile care contravin măsurilor de protecție 

din ariile protejate realizându-se astfel o monitorizarea mai eficientă a acestora de către custozi”, 

spune Răzvan Dumbravă, expert arii protejate 

 

 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 RO02-

Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor, finanțat prin Mecanismul Financiar 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 31 ianuarie 2017. 

Pentru detalii, contactați Consiliul Județean Bihor: Oradea, Parcul Traian, nr. 5, tel: 

0773364727, e-mail: contact@econaturabihor.ro, www.econaturabihor.ro  

http://www.econaturabihor.ro/
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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 Granturile 

SEE 2009 – 2014 (EEA Grants). 

 

Pentru detalii suplimentare privind Granturile SEE accesați site-urile: www.eeagrants.com, 

www.eeagrants.ro sau www.eeagrantsmediu.ro.  
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