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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, implementează 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”.  

Planul de management realizat va constitui documentul oficial prin care se reglementează 
desfăşurarea tuturor activităţilor de pe cuprinsul acestei arii naturale protejate, precum şi din 
vecinătatea ei. 

Elaborarea planului de management s-a realizat pe baza informaţiei ştiinţifice obţinute ca 
urmare a cercetării în teren efectuată de către experţi, reglementările legislaţiei în domeniu precum 
şi prin consultarea factorilor implicaţi sau interesaţi în stabilirea măsurilor de management necesare 
pentru realizarea obiectivului general al ariei protejate. Planul de management 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. 

În procesul de elaborare a planului de management integrat, experţii au analizat în teren 
toate tipurile de ecosisteme, habitate şi specii pentru care aceste arii au fost declarate Arii Natura 
2000. 

Astfel, au fost inventariate peste 130 specii de păsări migratoare şi rezidente protejate, 
3 specii plante, 17 specii mamifere, 5 specii amfibieni, 11 specii peşti, 7 specii nevertebrate şi 22 
habitate, pentru care au fost stabilite măsuri de conservare armonizate atât cu cerinţele economice, 
sociale şi culturale precum şi cu caracteristicile regionale şi locale. 
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