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PROIECT „PLAN DE MANAGEMENT INTEGRAT,  INFORMARE ŞI CONŞTIENTIZARE PENTRU ARIILE ROSCI0045, 
ROSPA0023, ROSPA0010, IV.33 ŞI 2391” 

 
 
 
Consiliul Judeţean Dolj , în calitate de administrator al ariilor protejate Coridorul Jiului, Confluenţa Jiu-

Dunăre, Bistreţ împreună cu Locul fosilifer Drănic şi Pădurea Zăval, implementează în perioada iunie 2013- 
noiembrie 2015 proiectul intitulat „PLAN DE MANAGEMENT INTEGRAT,  INFORMARE ŞI CONŞTIENTIZARE 
PENTRU ARIILE ROSCI0045, ROSPA0023, ROSPA0010, IV.33 ŞI 2391 ”, finanţat în cadrul Programului 
Operaţional Sectorial Mediu (POS MEDIU), Axa Prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de 
Management pentru Protecţia Naturii”. Valoarea totală a proiectului este de 7.919.865 lei din care 7.127.878 
lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR şi 791.987 lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din 
bugetul de stat. 

În conformitate cu reglementările în vigoare, prevederile Planului de management sunt prioritare faţă 
de orice plan de dezvoltare, şi de aceea, acest document este supus consultării publice, oferind astfel o şansă 
tuturor instituţiilor și factorilor interesați de a se implica în procesul de elaborare a acestui document, care va 
fi supus apoi spre aprobare Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. Astfel în data de 29 septembrie a.c a 
fost organizată prima şedinţă de consultare publică în Craiova la sediul Consiliului Judeţean Dolj, iar în data de 
28 octombrie a.c. cea de-a doua şedinţă, la Primăria oraşului Bechet. 

Toate observaţiile, comentariile, propunerile exprimate în cadrul acestor şedinţe sunt analizate de 
către experţii angajaţi şi se vor regăsi în conţinutul Planului de management, asigurându-se baza unui 
management eficient şi datorită implicării societăţii civile. Se pot anticipa astfel potenţialele conflicte rezultate 
prin punerea în practică a măsurilor acestui plan şi se pot stabili încă din această etapă de planificare cele mai 
potrivite căi de rezolvare a acestora. 
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