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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, a implementat în
perioada iunie 2013 - decembrie 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 eligibilă este de 3.287.253 lei (inclusiv TVA).
Rezultatele obţinute în cadrul acestui proiect sunt:
- 1 plan management;
- 1 studiu ştiinţific privind starea de conservare (inventariere, măsuri de conservare, program
de monitoring pentru 164 specii şi 22 habitate);
- 1 set de date geospaţiale (1 hartă categorii de folosinţă teren, 164 hărţi distribuţie specii şi 22
hărţi distribuţie habitate);
- 672 persoane conştientizate asupra ariilor naturale protejate (factori de interes, studenţi,
elevi);
- creşterea cu peste 30% a gradului de conştientizare a grupului ţintă: factori de interes şi
decizionali, elevi, studenţi;
- 200 persoane consultate asupra elaborării şi aprobării Planului de Management Integrat;
- 1 set de propuneri şi măsuri privind îmbunătăţirea Planului de Management Integrat;
- o pagina de web creată;
- 5 persoane instruite în comunicare;
- 5 persoane instruite în utilizarea software-ului ARCGIS;
- 1 autoturism achiziţionat;
- 6 calculatoare tip desktop + licenţe sistem de operare + licenţă editor de texte + licenţe
antivirus;
-1 imprimantă multifuncţională.
Planul de management elaborat cuprinde obiective şi măsuri care vor constitui un instrument
de lucru atât pentru Consiliul Judeţean Dolj în calitate de administrator cât şi pentru cei care doresc
să desfăşoare activităţi în perimetrul sau vecinătatea ariei şi va fundamenta iniţierea şi realizarea unor
proiecte ulterioare finanţate din fonduri europene.
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