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Finalizarea proiectului ”Implementarea Planului de Management 
pentru aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii”                 

cod SMIS 103689   
 

EPMC Consulting SRL, în calitate de beneficiar în cadrul contractului de finanțare 
semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene 
anunță finalizarea implementării proiectului “Implementarea Planului de Management 
pentru aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii” cod SMIS 103698.  

Proiectul s-a derulat timp de 48 de luni, începând cu data de 1 noiembrie 2017, fiind 
cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional 
Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de 
conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor 
poluate istoric, Obiectivul Strategic 4.1 Creșterea gradului de protecție și de conservare a 
biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate. 

Valoarea totală a proiectului este de 3.344.286,32 lei, finanțarea nerambursabilă din 
Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 
este de 2.565.759,82 lei, iar contribuția din bugetul național este de 452.781,14 lei. 

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat conservarea biodiversităţii în situl 
de interes comunitar ROSCI0263 Valea Ierii prin implementarea planului de management al 
sitului. 

Obiectivele specifice ale proiectului au fost: asigurarea conservării speciilor și 
habitatelor pentru care a fost declarată aria naturală protejată, în sensul menţinerii stării 
de conservare favorabile a acestora; actualizarea bazei de informaţii referitoare la speciile 
și habitatele pentru care a fost declarată aria naturală protejată; creșterea nivelului de 
conștientizare pentru grupurile interesate, prin acţiuni de conservare a biodiversităţii; 
întărirea capacităţii administrative a solicitantului de finanţare.  

Proiectul a contribuit la reglementarea activităților desfășurate în cadrul ROSCI0263 
Valea Ierii prin aplicarea măsurilor de conservare din planul de management al ariei naturale 
protejate, precum și prin reactualizarea informaţiilor legate de speciile și habitatele de 
interes comunitar. De asemenea, proiectul a contribuit la atingerea obiectivelor și 
rezultatelor de program (Program Operațional Infrastructură Mare 2014-2020): stare de 
conservare îmbunătățită/menținută pentru 7 habitate și 11 specii din ROSCI0263 Valea Ierii, 
6.239 ha. de suprafață a habitatelor sprijinite în vederea unui stadiu de conservare mai bun, 
precum și un sit Natura 2000 cu administrator/custode operațional. 

 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 
 

Beneficiar: EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, str. Fagului nr.11, jud.Cluj, tel.+40 264411894 
Website: www.epmc.ro E-mail: office@epmc.ro Persoană de contact: Ioana Cămărășan 
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Narcisa BUD
redactia@monnitorulcj.ro

Conceptul de reamenajare 

pentru Piaţa Mărăşti şi 

străzile adiacente a fost 

prezentat într-o dezbatere 

publică, marţi, în cadrul 

acesteia fi ind puse în discu-

ţie Planul Urbanistic Zonal 

(PUZ) şi studiul de fezabili-

tate al proiectului.

Proiectul a fost dezbătut în 

cadrul CIIC – Centrul de Inova-

re şi Imaginaţie Civică, eveni-

mentul fi ind moderat de Ovi-

diu Cîmpean, director de dez-

voltare în cadrul Primăriei 

Cluj-Napoca.

„Proiectul presupune trans-

formarea zonei existente 

într-una mult mai dinamică 

şi mai prietenoasă cu locui-

torii prin reabilitarea, extin-

derea şi modernizarea reţelei 

de spaţii publice şi a sistemu-

lui de mobilitate”, a spus pri-

marul municipiului Cluj-Na-

poca, Emil Boc.

„Este unul dintre cele mai 

ambiţoase proiecte de rege-

nerare urbană pentru un car-

tier din municipiul Cluj-Na-

poca care va îmbunătăţi ca-

litatea locuirii pentru cluje-

nii din zonă. Vizăm suprafa-

ţa cartierului Mărăşti cuprin-

să între strada 21 Decembrie, 

Aleea Bibliotecii, strada Au-

rel Vlaicu, străzile Trotuşu-

lui, Fabricii, Ciocârliei, Cri-

nului şi Aleea Bârsei. Acest 

prioect îşi propune să reame-

najeze spaţiile publice după 

standardele secolului XXI, 

după conceputul de walka-

ble city, testat cu succes şi 

în

m

d

b

d

la
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Piața Mărăști va că
Proiectul de reamenajare a Pieței Mărăști pro

Dezbaterea publică privind remenajarea Pieţei Mărăşti a avut loc marţi, în forma

Primarul Emil Boc, prezent 

la Plenara Comitetului 

European al Regiunilor de 

la Bruxelles a cerut un răs-

puns european urgent la 

problema creşterii preţurilor 

la gaz şi energie, susţinând 

că dublarea şi chiar tripla-

rea preţurilor afectează grav 

nivelul de trai al cetăţenilor.

„Am solicitat un răspuns 

european urgent la problema 

creşterii accelerate a preţului 

la gaz şi energie electrică în 

UE în dezbaterea cu Janez 

Janša, prim-ministrul Sloveni-

ei, în contextul priorităţilor 

Preşedinţiei Sloveniei la Con-

siliul Uniunii Europene. Du-

blarea sau chiar triplarea pre-

ţurilor la gaz şi energie elec-

trică în Uniunea Europeană 

afectează grav nivelul de trai 

al cetăţenilor români, ca de al-

tfel al multor cetăţeni din al-

te ţări ale Uniunii Europene.

Pe termen lung soluţia o re-

prezintă obţinerea independen-

ţei energetice de către Uniunea 

Europeană bazată pe energii re-

generabile. Gravitatea situaţiei 

actuale solicită un răspuns eu-

ropean urgent şi coerent la a-

ceastă criză, pe lângă măsurile 

individuale luate la nivelul fi e-

cărui stat”, a afi rmat Emil Boc.

Premierul Sloveniei, Janez 

Janša, în contextul Preşedin-

ţiei Sloveniei la Consiliul Uni-

unii Europene a confi rmat gra-

vitatea crizei legate de creşte-

rea preţurilor la utilităţi şi a 

precizat că la nivelul Comisi-

ei Europene se pregătesc mai 

multe soluţii care vor fi  pre-

zentate curând.

Dezbatere în Parlamentul 
European pentru educaţie

Primarul Clujean a fost pre-

zent la o dezbatere împreună 

cu comisarul european, Maryia 

Gabriel despre inovare si edu-

caţie. Fondul de Inovare şi ex-

periment de la Cluj-Napoca, 

model de bună practică la ni-

vel european.

„În cadrul dezbaterii «Resi-

lient Cities and Regions – the 

Role of Digitalisation» organi-

zate de către Partidul Popular 

European am prezentat şi dez-

bătut următoarele idei:

- Ecosistemul de inovare de 

la Cluj-Napoca este o aplicare 

concretă a principiului potrivit 

căruia «inovarea nu poate fi  dic-

tată de la Bruxelles, dar poate 

fi  sprijinită cu fonduri europe-

ne». Din acest punct de vede-

re, Clujul va benefi cia de fon-

duri europene pentru consoli-

darea statului de hub regional 

în domeniul inovării;

¤ Recentul Fond de inovare şi 

experiment de la Cluj-Napoca 

este deja un model apreciat la 

nivel european;

¤ Educaţia şi inovarea vor con-

tribui la menţinerea talentelor 

acasă şi la diminuarea fenome-

nului de «export al creierelor»;

¤ Necesitatea susţinerii consis-

tente cu fonduri europene a do-

meniilor legate de digitalizare 

şi inovare în fi ecare regiune a 

Uniunii Europene pentru a îm-

piedica crearea de decalaje şi 

divizări în aceste domenii;

¤ Digitalizarea şi integrarea 

serviciilor digitale ale autorită-

ţilor publice vor contribui la o 

mai bună calitate a serviciilor 

publice oferite cetăţenilor”, a 

mai scris primarul pe reţelele 

de socializare.

Emil Boc: „Am solicitat un răspuns 
la problema prețului la gaz”


