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

 
 

Consiliul Judeţean Dolj, lider în cadrul parteneriatului cu Asociaţia WWF România şi Societatea 
Ornitologică România, 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 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 este de a implementa până în 2023 măsuri incluse în planul 
integrat de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0045 CORIDORULJIULUI, ROSPA0023 CONFLUENTA 
JIU-DUNARE SI ROSPA0010 BISTRET si REZERVAȚIILE NATURALE LOCUL FOSILIFER DRĂNIC-2.391 ȘI 
PĂDUREA ZĂVAL-IV.33, pentru îmbunătățirea / menținerea stării de conservare a 74 specii și 22 habitate 
de interes comunitar precum și întărirea capacității administratorului în vederea 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). 

Proiectul vizează: situl Natura 2000 ROSCI0045 CORIDORUL JIULUI, ROSPA0023 CONFLUENTA 
JIU-DUNARE SI ROSPA0010 BISTRET si REZERVAȚIILE NATURALE LOCUL FOSILIFER DRĂNIC-2.391 ȘI 
PĂDUREA ZĂVAL-IV.33  rezultând un teritoriu total cu suprafața de 71.452 ha. 
 
 

Obiectivul Specific 1 al proiectului este: Conectivitatea si coerenta ecologica a habitatelor 
refacuta prin reconstructie ecologica a terenurilor si asigurarea zonelor de cuibarire/adapost pentru 
speciile de interes comunitar pana in 2023. 
Activitatea 1.1. Implementarea lucrărilor tehnice de refacere și îmbunătățire a suprafețelor 
destinate habitatelor de interes comunitar precum  și a suprafețelor destinate hranei și adăpostului 
faunei sălbatice 
Activitatea 1.2. Amenajarea hibernaculelor pentru amfibieni și evaluarea succesului de depunere a 
pontelor 
Activitatea 1.3. Delimitarea zonelor de protectie a habitatelor si speciilor utilizând balize sau semne 
de avertizare și evaluarea succesului de reducere a impactului antropic asupra arealelor de cuibărit 
ale speciilor 
Activitate 1.4. Asigurarea locurilor de cuibărit și odihnă pentru speciile de păsări ihtiofage prin 
amenajarea și amplasarea unor platforme plutitoare și verificarea succesului de ocupare a acestora 
 
 
Obiectivul Specific 2 al proiectului este: Cerintele ecologice ale habitatelor si speciilor sunt 
cunoscute si respectate de comunitatile locale  
Activitate 2.1. Educatia ecologica a tinerilor/membrilor comunităților locale in concordanta cu 
obiectivele de conservare ale sitului 
Activitate 2.2.  Publicitatea proiectului, conform Manualului de Identitate Vizuala 
 
Obiectivul Specific 3 al proiectului este: Cresterea capacitatii administrative a administratorului 
ariilor naturale protejate pana in 2023 
Activitatea 3.1. Imbunatatirea capacitatii administratorului in gestionarea ariilor naturale protejate 
 
Obiectiv 4. Managementul proiectului 
Activitatea 4.1. Asigurarea functionarii UIP 
Activitatea 4.2. Auditul financiar al proiectului 
 

Având în vedere domeniul major de intervenție al Axei prioritare 4, Protecia mediului prin 
masuri de conservare a biodiversitaþii,monitorizarea calitații aerului si decontaminare a siturilor poluate 



istoric, Obiectivul Specific 4.1. Cresterea gradului de protecție si conservare a biodiversitaþii prin masuri 
de management adecvate si refacerea ecosistemelor degradate, proiectul aduce o contribuție 
semnificativa prin implemenatrea masurilor din planurile de management care vizeaza cele 5 situri 
Natura 2000, zona de o importanța majora în ceea ce priveste biodiversitatea României. 

Zona proiectului prezinta numeroase provocari pentru o administrare care sa țina cont de 
statutul de conservarea a speciilor si habitatelor de interes comunitar care sunt identificate aici. Alaturi 
de biodiversitatea remarcabila, diversitatea culturala si a intereselor economice în zona, corelata cu 
lipsa contactului anterior al comunitaþilor locale cu cerinþele unei arii naturale protejate, fac din zona 
de intervenție a proiectului un caz complex. 

In acest context, principala valoare adaugata a proiectului o constituie implementarea unui 
plan de management integrat cu implicarea comunitaþilor locale, prin procedee participative, esenþial 
pentru a pastra/îmbunataþi starea de conservare a speciilor si habitatelor în armonie cu interesele socio-
economice locale. Acesta va constitui instrumentul de baza pentru managementul zonei, indiferent de 
structurarea administrativa ulterioara a acestuia. 

În acelasi timp, proiectul identifica si propune mecanisme concrete de reducere a presiunilor 
exercitate asupra conservarii biodiversitații de catre comunitaþile locale din zona. 

Valorile din ariile naturale protejate sunt de o importanþa deosebita, menținerea lor garantând 
resurse necesare pentru dezvoltarea armoniosa a comunitaþilor locale. Desi zona are un grad de 
antropizare ridicat, efortul coordonat al celor ce traiesc în zona poate contribui la menținerea peisajului 
caracteristic acestui colț de țara, asigurând un minim de resurse si procese naturale necesare pentru 
condiții de viața bune si dezvoltare echilibrata. 

Implementarea planului de management va duce la menținerea sau imbunatațirea starii de 
conservare a habitatelor si speciilor. 

Beneficiarii implementarii planurilor de management vor fi comunitațile locale, autoritațile 
implicate în protecția mediului la nivel local si regional si autoritațile locale, precum si administratorul 
siturilor Natura 2000 din zona proiectului. Comunitatea locala va fi de asemenea beneficiarul cheie al 
campaniei de comunicare a proiectului, care va ajunge prin intermediul media si la publicul de nivel 
național. 

12 de masuri din planul de management sunt implementate prin acest proiect. 
Masurile ramase în afara acestui proiect sunt masuri care sunt implementate prin activitatea 

zilnica a administratorului. 
Pentru o gestionare corespunzatoare a siturilor Natura 2000, membrii echipei au nevoie de 

îmbunatațire continua a abilitaților si cunostințelor. În acest sens, se prevede realizarea de cursuri utile 
în managementul ariilor protejate în gestionarea resurselor naturale dar si în comunicarea si educația 
pentru ariile protejate. 

 
 

 
Rezultate așteptate:  

 
➢ 37,25 ha habitate reconstruite 
➢ Raport de evaluare privind efectele lucrarilor de reconstrucþie 
➢ 100 amenajari hibernacule - suprafața (150m2) amenajata 
➢ Raport de distribuție si abundența a speciilor de herpetofauna vizate 
➢ 80 balize instalate 
➢ 80 semne de avertizare instalate 
➢ 1 zona de cuibarit pentru pasarea ogorului (B. oedicnemus) cu impact antropic limitat 
➢ 4 zone de cuibarit pentru pasari acvatice pentru care este asigurata linistea 
➢ Raport de evaluare privind efectele reducerii impactului antropic asupra speciilor cu 

evidențierea abundentei speciilor vizate 
➢ 4 platforme de cuibarit montate 
➢ 1 Raport cu privire la gradul de ocupare al platformelor 
➢ 150 elevi implicați in activitati educaționale 
➢ 100 voluntari din rândul comunitaților locale implicați în activitațile de conservare si 

educaționale 



➢ 13 sesiuni de informare 
➢ 150 participanți la sesiunile de informare 
➢ 2 comunicate de presa 
➢ 2 bennere 
➢ 11 panouri informative 
➢ 50 autocolante 
➢ 1 pagina web updatata 
➢ 1 Raport privind gradul de promovare al proiectului 
➢ 10 persoane din partea administratorului ariilor naturale protejate instruite 
➢  Implementarea tuturor activitaþilor proiectului conform calendarului agreat si a rezultatelor si 

indicatorilor stabiliți 
➢  1 Raport de audit financiar privind modul de realizare al cheltuielilor în timpul implementarii 

proiectului 
 
 

Valoarea totală a proiectului: 4.266.690,90 lei 

Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 4.266.690,90 lei 

Data începerii proiectului: 15.10.2021 

Data finalizării proiectului: 31.12.2023 

Cod MySMIS: 139929 

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul 
Operaţional Inrastructură Mare 2014-2020. 


