
 
” Revizuirea Planului de management al Ariilor Naturale Protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, 
ROSPA0010 Bistreţ şi Rezervaţiile Naturale Locul fosilifer Drănic-2.391 şi Pădurea Zăval IV.33” 

 
 
Consiliul Judeţean Dolj, lider în cadrul parteneriatului cu Universitatea din Craiova implementează 
proiectul „Revizuirea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul 
Jiului, ROSPA0010 Bistreţ şi Rezervaţiile naturale Locul fosilifer Drănic-2.391 şi Pădurea Zăval 
IV.33”, cod SMIS: 150549, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) – Axa 
Prioritară 4 – Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității 
aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric – Obiectivul Specific (OS) 4.1 „Creșterea gradului de 
protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor 
degradate”. 
 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă Revizuirea Planului de Management al Ariilor 
Naturale Protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluenţa Jiu- Dunăre, ROSPA0010 Bistreţ 
şi Rezervaţiile Naturale Locul Fosilifer Drănic-2391 şi Pădurea Zăval - IV.33 şi a Regulamentului Sitului 
de Importanţă Comunitară ROSCI0045 Coridorul Jiului şi a Ariilor de Protecţie Specială Avifaunistică 
ROSPA0010 Bistreţ şi ROSPA0023 Confluenţa Jiu-Dunăre şi a Rezervaţiilor Naturale Locul Fosilifer Drănic-
2391 şi Pădurea Zăval - IV.33, pentru garantarea continuităţii unui management eficace. 

Obiectivul Specific 1 al proiectului este: Menținerea și îmbunătățirea statutului favorabil de 
conservare a  speciilor de floră și faună sălbatică şi a habitatelor naturale de interes comunitar și prioritar 
din ariile naturale protejate Ariilor Naturale Protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluenta 
Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreț și rezervațiile naturale Locul Fosilifer Drănic-2391 și Pădurea Zăval- IV.33, 
prin revizuirea Planului de Management și a Regulamentului.  

Obiectivul Specific 2 al proiectului este: Creșterea gradului de informare și conștientizare a 
publicului larg, cu precădere a populației comunităților locale privind importanța și necesitatea 
protejării biodiversității și a peisajului natural din din ariile naturale protejate ariilor Naturale Protejate 
ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluenta Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreț și rezervațiile naturale 
Locul Fosilifer Drănic-2391 și Pădurea Zăval- IV.33 

Obiectivul Specific 3 al proiectului este: Îmbunătățirea capacității administrative și 
instituționale a Administrației Ariilor Naturale Protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 
Confluenta Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreț și rezervațiile naturale Locul Fosilifer Drănic-2391 și Pădurea 
Zăval- IV.33 

 
Planul de management al ariilor naturale protejate, ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 

Confluenta Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreț și rezervațiile naturale Locul Fosilifer Drănic-2391și Pădurea 

Zăval- IV.33 a fost aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1645/2016 și a fost 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 bis din 11.10.2016. Planul descrie și evaluaează 

situația ariilor naturale protejate la acea dată, definește obiectivele, precizează acțiunile de conservare 

a speciilor și habitatelor identificate, planul de monitorizare și frecventa acestora și reglementează 

activitățile umane care se pot desfășura pe teritoriul ariilor. 

Pe parcursul a 5 ani de implementare a acestui plan de management, s-au constatat unele 

modificări în structura populațiilor speciilor de interes prioritar și comunitar și în fizionomia și compoziția 

floristică a fitocenozelor din cadrul comunităților vegetale, care edifică Habitatele Natura 2000 de 

interes comunitar și prioritar, precum și în starea de conservare a acestora, datorită condițiilor eco-

pedo-climatice actuale, din sudul Olteniei. În acest sens și așa cum este, de altfel, stipulat în planul 

aprobat, revizuirea acestuia se va face la 5 ani de la data intrarii învigoare a acestuia, ceea ce inseamnă 

că actualul plan va expira la data de 12.10.2021. 

Revizuirea planului de management va reflecta situația actuală și va contribui la menținerea și 

creșterea statutului favorabil de conservare a întregului patrimoniu natural pentru urmatorii 10 ani, la 

creșterea gradului de protecție a speciilor și habitatelor din inventar, la refacerea ecosistemelor 



degradate, antopizate, și implicit a habiatatelor acolo unde se impune acest lucru. Astfel, toate aceste 

studii și rezultate coroborate va contribui la identificarea și definirea noilor politici publice în materie, 

evidențiind și zonele legislative care necesită noi abordări, completări, revizuiri, revigorări și 

îmbunătățiri. 

Prin implementarea activităților propuse, proiectul va contribui la stoparea pierderii 
biodiversității și a degradării ecosistemelor, la refacerea acestora în măsura posibilului și mai ales în 
concordanță cu actualele condiții eco-pedo-climatice, printr-un plan de management actualizat al ariilor 
ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluenta Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreț și rezervațiile naturale 
Locul Fosilifer Drănic-2391și Pădurea Zăval- IV.33, conceput pentru a răspunde unor ținte specifice, cu 
termene clare de realizaresi care se bazează pe studii și recomandări științifice și pe principiile 
dezvoltării durabile. 

Noul plan revizuit, completat și îmbunătățit va cuprinde un nou studiu științific care va păstra o 
bună parte din structura anterioară în ceea ce privește descrierea ariilor naturale protejate, scopul și 
obiectivele planului,  inventarieri, cartografieri, hărţi de distribuţie specii şi habitate, la care se adaugă 
componente noi: una  privind mediul abiotic ce influențează speciile și habitatele de interes comunitar 
și prioritar din ariile protejate vizate, a doua privind studiul socio-economic complex în localitățile din 
zona ariilor protejate vizate de proiect și o alta privind starea de conservare a speciilor și habitatelor 
protejate în condițiile eco-pedo-climatice actuale. Acestea toate vor da direcția noilor măsuri de 
conservare, protecție și refacere ce vor fi cuprinse în planul de activități și de monitorizare a acestora 
pentru următorii 5 ani. De asemenea, va fi revizuit capitolul care estimează bugetul necesar 
implementarii planului revizuit, completat și îmbunătățit. Concomitent  va fi revizuit si Regulamentul 
Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0045 Coridorul Jiului şi a Ariilor de Protecţie Specială 
Avifaunistică ROSPA0010 Bistreţ şi ROSPA0023 Confluenţa Jiu-Dunăre şi a Rezervaţiilor Naturale Locul 
Fosilifer Drănic-2391 şi Pădurea Zăval - IV.33. 

 
Rezultate: 

- Plan de Management al Ariilor Naturale Protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 
Confluenţa Jiu- Dunăre, ROSPA0010 Bistreţ şi rezervaţiile naturale Locul Fosilifer Drănic-2391 
şi Pădurea Zăval - IV.33, revizuit 

- Sesiuni de informare, conștientizare și educatie ecologicăadresate elevilor, studenților, 
cetățenilor, autorităților locale 

- Schimburi de experiență și sesiuni de instruire pentru personalul administratorului 
- Baze de date GIS cu harți  privind distribuția habitatelor și speciilor 
- 1 film documentar pentru promovarea speciilor si habitatelor de interes conservativ 
- Materiale eco – educaționale 
- 1 Autoturism de teren 4x4 

 
Valoarea totală a proiectului: 12.391.130,09 lei 
 
Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 10.532.460,57 lei 
 
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 1.858.669,52 lei 
 
Data începerii proiectului: 17.03.2022 
 
Data finalizării proiectului: 31.12.2023 
 
Cod MySMIS: 150549 
 
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 
Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020. 
 
 
 


