
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[dec. 2021] 
 

Finanţare nerambursabilă din partea UE  
 

pentru proiectul 
 

“Monitorizarea şi menţinerea stării de conservare favorabile a speciilor de floră şi faună inventari-
ate în Coridorul Jiului”  

cod SMIS: 139929 
 

Consiliul Judeţean Dolj, lider în cadrul parteneriatului cu Asociaţia WWF România şi Societatea Ornitologică Româ-
nia, în calitate de Beneficiar a obținut finanțare în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020, Axa 
Prioritară 4 – Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și deconta-
minare a siturilor poluate istoric – Obiectivul Specific (OS) 4.1 „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodi-
versității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate”. 
 
Obiectivul general al proiectului este de a implementa până în 2023 măsuri incluse în planul integrat de mangement al 
siturilor Natura 2000 ROSCI0045 CORIDORULJIULUI, ROSPA0023 CONFLUENŢĂ JIU-DUNARE ŞI ROSPA0010 BISTREŢ şi RE-
ZERVAŢIILE NATURALE LOCUL FOSILIFER DRĂNIC-2.391 şi PĂDUREA ZAVAL-IV.33, pentru îmbunătăţirea/menţinerea stării 
de conservare a 74 specii şi 22 habitate de interes comunitar, precum şi întărirea capacităţii administratorului în vede-
rea gestionării eficiente a siturilor.  
 
Proiectul vizează implementarea a 28 (33%) dintre măsurile prezentate în planurile de management aprobate (măsurile 
neincluse în propunerea de proiect sunt în marea lor majoritate recurente sau au fost deja realizate cu surse proprii 
ale administratorului). 
 
Rezultate:  
- 37,25 ha habitate reconstruite din 9 UAT-uri; 
- 100 amenajări hibernacule; 
- 4 platforme de cuibărit şi odihnă; 
- 80 balize instalate, pentru semnalizarea zonelor de linişte pentru speciile de păsări protejate, pe lacul Bistreţ; 
- sesiuni de informare şi conştientizare adresate autorităţilor locale, cetăţenilor, elevilor; 
- sesiuni de instruire pentru personalul administratorului. 
 
Valoarea totală a proiectului: 4.266.690,90 lei 
Valoare nerambursabilă: 4.266.690,90 lei 
Data începerii proiectului: 15.10.2021 
Data finalizării proiectului: 31.12.2023 
 
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional 
Infrastructură Mare 2014-2020. 
Date de contact:  
Persoana de contact: Daniela Băluță, Manager ProiectTel.: 0251.408.214/fax: 0251.408.245/e-mail: dana_piriu@ya-
hoo.com 


