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Comunicat de presă 

 
 

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. 

 
Realizarea unui plan de management este necesară deoarece: 
- furnizează informaţiile de bază şi descrierea ariilor protejate; 
- identifică politica de management ce trebuie urmată şi obiectivele ce trebuie atinse; 
- identifică nevoile de monitorizare necesare; 
- garantează continuitatea unui management eficace; 
- este un instrument de comunicare şi educaţie; 
- evidenţiază zonele legislative ce necesită îmbunătăţiri; 
- furnizează îndrumare pentru nevoile mai largi de planificare. 
 
În conformitate cu reglementările în vigoare, prevederile Planului de management sunt prioritare faţă 

de orice plan de dezvoltare, şi de aceea, în vederea implicării în procesul de elaborare a tuturor factorilor de 
interes, acest document va fi supus consultării publice .  

Astfel, proiectul Planului integrat de management pentru ariile protejate Coridorul Jiului, Confluenţa 
Jiu-Dunăre, Bistreţ şi pădurea Zăval a fost realizat şi poate fi consultat pe pagina de web a Consiliului Judeţean 
Dolj, accesând linkul:  http://jiu.dev.zoel.ro/PM_Coridorul_Jiului_draft.pdf . Echipa de experţi va analiza orice 
propunere/comentariu primită din partea persoanelor/organizaţiilor interesate. 
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