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Comunicat de presa
PROIECT „PLAN DE MANAGEMENT INTEGRAT, INFORMARE ŞI CONŞTIENTIZARE PENTRU ARIILE ROSCI0045,
ROSPA0023, ROSPA0010, IV.33 ŞI 2391”
Consiliul Judetean Dolj , in calitate de administrator al ariilor protejate Coridorul Jiului, Confluenta JiuDunare, Bistret impreuna cu Locul fosilifer Dranic si Padurea Zaval, implementeaza in perioada iunie 2013noiembrie 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 totala a proiectului este de 7.919.865 lei din care 7.127.878
lei este valoarea eligibila nerambursabila din FEDR si 791.987 este valoarea eligibila nerambursabila din
bugetul de stat.
Realizarea Planului de Management Integrat va genera reperele strategice de dezvoltare şi
administrare pe termen lung a ariilor naturale protejate, contribuind la conservarea diversităţii biologice, a
habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună sălbatică, răspunzând astfel obiectivelor Axei prioritare 4 a
POS Mediu, precum şi obiectivului specific 4 al POS Mediu - Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a
patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reţelei
Natura 2000.
Ca urmare a activitatilor desfasurate in teren de expertii/cercetatorii angajati in cadrul proiectului,
pana in prezent au fost identificate si inventariate:
- 18 tipuri de habitate
- 3 specii de plante
- 12 specii de mamifere
- 12 specii de pesti
- 2 specii de amfibieni si reptile
- 6 specii de nevertebrate
- 97 specii de pasari
In scopul cunoasterii si protectiei acestor areale si specii de interes national si comunitar s-au derulat
seminarii de informare si constientizare cu elevi din comunele: Bralostita, Scaiesti, Cotofenii din Dos, Calopar,
Tuglui dar si din orasele Segarcea si Filiasi. De asemenea s-au organizat sesiuni de informare a studentilor
direct in teren prin parcurgerea unor trasee din ariile Coridorul Jiului, Bistret si Rezervatia naturala Padurea
Zaval.
Toate acestea au drept scop determinarea unui comportament prietenos pentru mediu, ca bază
pentru dezvoltarea durabilă, care va avea ca efect general conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii
mediului şi a standardelor de viaţă, dar si respectarea reglementarilor in domeniu.
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