
 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind  

aprobarea proiectului 

 „Revizuirea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0045 

Coridorul Jiului, ROSPA0010 Bistreţ si Rezervaţiile naturale Locul fosilifer Drănic-

2.391 şi Pădurea Zăval IV.33”, cod SMIS: 150549  

 

 

 

 Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară, 

având în vedere Referatul de aprobare nr. 3759/14.02.2022 al Direcției Afaceri 

Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională, prin care se 

propune aprobarea proiectului  „Revizuirea planului de management al ariilor naturale 

protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0010 Bistreţ si Rezervaţiile naturale 

Locul fosilifer Drănic-2.391 şi Pădurea Zăval IV.33”, cod SMIS: 150549, în cadrul 

Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 4 Protecția 

mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și 

decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific  4.1. ”Creșterea gradului de 

protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate”, Apel: 

POIM/800/4/1/Creșterea gradului de protecție şi conservare a biodiversității şi refacerea 

ecosistemelor degradate, raportul de specialitate al D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, 

Administrație Locală nr. 4119/17.02.2022, precum și avizul comisiilor de specialitate. 

în baza prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2014-2020, a prevederilor H.G. nr. 93/2016 

pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară 

a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și 

completările ulterioare și a Ghidului Solicitantului ”Condiții specifice de accesare a 

fondurilor pentru elaborarea planurilor de management/seturilor de măsuri de 

conservare/planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate in 

mediul marin) și pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele 

anterioare”, aferent Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa 

prioritară 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea 

calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1. 

”Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor 

 



degradate”, Apel: POIM/800/4/1/Creșterea gradului de protecție şi conservare a 

biodiversității şi refacerea ecosistemelor degradate, aprobat prin Ordinul Ministerului 

Fondurilor europene nr. 494/2020;   

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din 

OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă proiectul  „Revizuirea planului de management al ariilor naturale 

protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0010 Bistreţ si Rezervaţiile naturale 

Locul fosilifer Drănic-2.391 şi Pădurea Zăval IV.33”, cod SMIS: 150549, în vederea 

finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa 

prioritară 4.  Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea 

calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1. 

”Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor 

degradate”, Apel: POIM/800/4/1/Creșterea gradului de protecție şi conservare a 

biodiversității şi refacerea ecosistemelor degradate. 

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului în cuantum de 12.636.992,09 lei, inclusiv 

TVA, din care: valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 10.741.443,27 lei, valoare 

eligibilă nerambursabilă din bugetul de stat: 1.895.548,82 lei, valoarea contribuției 

proprii a beneficiarului 0,00 lei. 

 Art. 3. Sumele necesare implementării proiectului, până la rambursarea integrală a 

acestora, vor fi asigurate din bugetul Consiliului Judeţean Dolj. 

Art. 4. Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

     Nr. _______                                                                     Adoptată la data de __________ 

 

                               

 

 

     PREŞEDINTE,                             CONTRASEMNEAZĂ,   

 

Dorin-Cosmin VASILE                                                         SECRETAR GENERAL 

     AL JUDEŢULUI, 

 

                             Cristian-Marian ȘOVĂILĂ 

 
 



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ                                                                       SE APROBĂ, 
 
D.A.E.D.R.P.F.I.                                                                                        PREŞEDINTE 

 

                                                                                                DORIN-COSMIN VASILE 
Nr. 3759/14.02.2022 

 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului  
 

„Revizuirea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, 
ROSPA0010 Bistreţ si Rezervaţiile naturale Locul fosilifer Drănic-2.391 şi Pădurea Zăval IV.33”, cod 

SMIS: 150549 

 

Consiliul Județean Dolj, în parteneriat cu Universitatea din Craiova a depus spre finanțare proiectul 
„Revizuirea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, 
ROSPA0010 Bistreţ si Rezervaţiile naturale Locul fosilifer Drănic-2.391 şi Pădurea Zăval IV.33”, în 
cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 4 Protecția mediului prin 
măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate 
istoric  Obiectiv Specific 4.1. ”Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea 
ecosistemelor degradate”, Apel: POIM/800/4/1/Creșterea gradului de protecție si conservare a 
biodiversității si refacerea ecosistemelor degradate, cod generat MySMIS 150549. 

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 Dranic-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. 

Obiectiv specific 1: Menţinerea şi îmbunătăţirea statutului favorabil de conservare a speciilor de floră şi 
faună sălbatică şi a habitatelor naturale de interes comunitar şi prioritar din ariile naturale protejate 
Ariilor Naturale Protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluenta Jiu-Dunare, ROSPA0010 Bistreţ 
şi rezervaţiile naturale Locul Fosilifer Drănic-2391 şi Pădurea Zaval- IV.33, prin revizuirea Planului de 
Management şi a Regulamentului. 

Obiectiv specific 2: Creşterea gradului de informare şi constientizare a publicului larg, cu precădere a 
populaţiei comunităţilor locale privind importanţa şi necesitatea protejării biodiversităţii şi a peisajului 
natural din ariile naturale protejate ariilor Naturale Protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 
Confluenţa Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreţ şi rezervaţiile naturale Locul Fosilifer Dranic-2391 şi Pădurea 
Zaval- IV.33. 

Obiectivul specific 3: Îmbunătăţirea capacităţii administrative şi instituţionale a Administraţiei Ariilor 
Naturale Protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluenţa Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreţ şi 
rezervaţiile naturale Locul Fosilifer Drănic-2391 şi Pădurea Zăval- IV.33. 

Pentru proiectele finanţate în cadrul acestui apel, se asigură finanțarea integrală a cheltuielilor eligibile, 
respectiv vor fi decontate 85% din FEDR și 15% din bugetul de stat, cofinanţarea beneficiarului fiind  0%. 

Proiectul vizează atingerea următorilor indicatori: 

- 2 seminarii de conştientizare cu 100 participanţi factori de interes (A.7.1.4.)  
- 2 vizite tematice cu participarea a 100 studenţi (A.7.1.5.1)   
- 1 vizită tematică în Pădurea Bratovoieşti cu 25 elevi din mediul urban şi 25 elevi din mediul rural 

(A.7.1.5.2)   
- 1 caravană cu 6 seminarii de educaţie ecologică în 6 şcoli din localităţile limitrofe ariilor protejate 

prevăzute în cadrul proiectului, la care vor participa 210 elevi (A.7.1.5.3.)  
- 1 studiu privind identificarea, evaluarea efectivelor populaţionale, evaluarea stării de conservare, 

precum şi a presiunilor şi ameninţărilor pentru 8 specii de nevertebrate de interes conservativ din 
arealul prevăzut în cadrul proiectului (A.1.1)    



- 1 studiu privind identificarea, evaluarea efectivelor populaţionale, evaluarea stării de conservare, 
precum şi a presiunilor şi ameninţărilor pentru 5 specii de amfibieni şi reptile de interes conservativ 
din arealul prevăzut în cadrul proiectului (A.1.2)   

- 1 studiu privind identificarea, evaluarea efectivelor populaţionale, evaluarea stării de conservare, 
precum şi a presiunilor şi ameninţărilor pentru 15 specii de ihtiofaună de interes conservativ din 
arealul prevăzut în cadrul proiectului (A.1.3)   

- 1 studiu privind identificarea, evaluarea efectivelor populaţionale, evaluarea stării de conservare, 
precum şi a presiunilor şi ameninţărilor pentru 2 specii de mamifere de interes conservativ din 
arealul prevăzut în cadrul proiectului (A.1.4)    

- 1 studiu privind identificarea, evaluarea efectivelor populaţionale, evaluarea stării de conservare, 
precum şi a presiunilor şi ameninţărilor pentru 2 specii de plante de interes conservativ din arealul 
prevăzut în cadrul proiectului (A.1.5) 

- set de măsuri de conservare pentru fiecare specie de interes conservativ studiată în proiect: 8 
specii nevertebrate, 5 specii amfibieni și reptile, 15 specii pești și 2 specii mamifere, 2 specii 
plante (A1.6)   

- 1 studiu privind evaluarea stării de conservare, precum şi a presiunilor şi ameninţărilor pentru 22 
habitate de interes conservativ din arealul prevăzut în cadrul proiectului (A.2.1) 

- 1 set de măsuri de conservare pentru fiecare habitat de interes conservativ vizat de proiect: 22 de 
habitate (A.2.2)   

- 1 studiu privind identificarea, evaluarea efectivelor populaţionale, evaluarea stării de conservare, 
precum şi a presiunilor şi ameninţărilor pentru 213 specii de avifaună de interes conservativ din 
arealul prevăzut în cadrul proiectului (A.3.1) 

- 1 set de măsuri de conservare pentru 213 specii avifaună (106 specii de păsări din ROSPA0023 
CONFLUENŢA JIU-DUNARE şi 107 specii în ROSPA0010 BISTREŢ) (A.3.2)  

- 1 plan de monitorizare cu 213 protocoale de monitorizare a speciilor de avifaună (A.3.3) 
- 1 studiu socio-economic și 11 hărți importante pentru analiza socio-economică și culturală din ariile 

prevăzute în cadrul proiectului. (A.5)   
- pagină web (www.coridoruljiului.ro) îmbunătățită și completată cu toate informaţiile (A.6.1)  
- 3 obiective foto (A.8.2)   
- 260 de exemplare ghid eco-educațional (A.7.1.2)   
- 1 film documentar cu o durată de 20 minute realizat (A.7.1.3)   
- creşterea gradului de conştientizare a grupului ţintă vizat de activităţile de informare prevăzute în 

proiect (A.7.1.4.1, A.7.1.5.1, A.7.1.5.2,A.7.1.5.3) procent 30%   
- 2 articole de conştientizare publicate în presă (A.7.1.4.2)   
- 20 capcane nevertebrate (A.8.2)    
- 5 capcane suspendate (A.8.2)    
- 5 fileuri insecte (A.8.2)   
- 2 lupe cu mâner (A.8.2)   
- 2 consultări publice referitoare la implementarea Planului de management revizuit, completat şi 

îmbunătăţit cu 100 participanţi (A.7.2)  
- 330 exemplare monografie a Ariilor protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluența 

Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreț și Rezervațiile Naturale - Locul Fosilifer Drănic – 239, Pădurea Zăval- 
IV.33 (A.7.3)  

- 5 persoane/curs instruite din cadrul structurii de administrare în cele 5 cursuri organizate (A.8.1) 
- 1 schimb de experiență cu 30 de reprezentanți ai altor administratori ai ariilor naturale 

protejate/autorități (A.8.3)   
- o bază de date GIS care va conţine și 10 seturi de hărți (A.9)  
- 1 autoturism de teren 4x4 (A.8.2)    
- dispozitiv localizare GPS (A.8.2)   
- 8 laptop cu accesorii + licenţă sistem operare Windows 10 Pro 64 bit (A.8.2) 
- 8 licenţă Microsoft Office Home&Business 2016 (8.2)   
- 8 licenţă antivirus (A.8.2)   
- 2 lopeţi pliabile (A.8.2)   
- 3 GPS-uri teren (A.8.2)   
- 1 soft ARCGIS (A.8.2)   
- 1 reportofon audio (A.8.2)   
- 1 plan de management elaborat și revizuit, pentru: Ariile Naturale Protejate ROSCI0045Coridorul 

Jiului, ROSPA0023 Confluenta Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreț și rezervațiile naturale Locul Fosilifer 
Drănic-2391și Pădurea Zăval- IV.33" (A.10.1)  

- 1 plan de management revizuit avizat SEA, pentru Ariile Naturale Protejate ROSCI0045 Coridorul 
Jiului, ROSPA0023 Confluenta Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreț și rezervațiile natural Locul Fosilifer 
Drănic-2391și Pădurea Zăval- IV.33" (A.10.2)   

- imprimantă multifuncţională A3 laser color (A.8.2)   



- 3 staţii radio emisie-receptie + accesorii;   
- 1 portavoce (8.2)  
- 4 telefon mobil smartphone (A.8.2)  
- 1 cameră foto digitală (A.8.2)    
- 3 Formulare Standard Natura 2000 pentru Ariile Naturale Protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, 

ROSPA0023 Confluenta Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreț – revizuite (A.10.1)  
- 1 fişă de caracterizare a rezervaţiei naturale Pădurea Zăval-IV.33 – întocmită (A.10.1)  
- Proiect auditat (A.12)  
- 1 plan de monitorizare care cuprinde 8 protocoale de monitorizare pentru specii nevertebrate, 5 

protocoale pentru specii amfibieni și reptile, 15 protocoale pentru specii pești, și 2 protocoale 
pentru specii mamifere, 2 protocoale pentru plante. (A.1.7)  

- 1 Plan de Monitorizare cu 22 protocoale de monitorizare pentru habitatele inventariate. (A.2.3) 
- 1 studiu privind factorii abiotici şi 4 hărţi (geologică, pedologică, hidrologică, topografică cu 

specificarea elementelor micromorfologice relevante) (A.4)  
- 2 articole de presă pentru începutul şi finalizarea proiectului (A.6.2)   
- 1 placă permanentă afişată (A.6.2) 

     
În urma finalizării procesului de evaluare tehnico-financiară, proiectul a intrat în etapa precontractuală, în 
acest scop fiind necesară transmiterea către Ministerul Investițiilor şi Proiectelor Europene a unor 
documente obligatorii, conform ghidului general și specific, printre care și Hotărârea de aprobare a 
proiectului și a cheltuielilor legate de proiect. 

Valoarea proiectului este de 12.636.992,09 lei, inclusiv TVA, din care: valoare eligibilă nerambursabilă din 
FEDR: 10.741.443,27 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul de stat 1.895.548,82 lei, valoarea 
contribuției proprii a beneficiarului 0,00 lei. 

În baza prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020, a prevederilor H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare 
a OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 
2014-2020, cu modificările și completările ulterioare și a Ghidului Solicitantului ”Condiții specifice de 
accesare a fondurilor pentru elaborarea planurilor de management/seturilor de măsuri de 
conservare/planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate in mediul marin) și 
pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare”, aferent Programului 
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare 
a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv 
Specific 4.1. ”Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor 
degradate”, Apel: POIM/800/4/1/Creșterea gradului de protecție si conservare a biodiversității si refacerea 
ecosistemelor degradate, aprobat prin Ordinul Ministerului Fondurilor europene nr. 494/2020 și în temeiul 
art.173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) si art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre 
alăturat. 

 

 

       DIRECTOR EXECUTIV,       
                           
           Daniela Băluță                                                                    
 
 
 
 

Întocmit, 
 

                                                                                                    Mădălina Diaconescu 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administrație Locală 

Nr. 4119/17.02.2022 

 

          VIZAT 

   DIRECTOR EXECUTIV 

Adriana- CristinaVĂRGATU 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului “ Revizuirea 

planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul 

Jiului, ROSPA0010 Bistreț și Rezervațiile naturale Locul fosilier 

Drănic-2.391 și Pădurea Zăval IV.33”, cod SMIS: 150549 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, 

Administrație Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre 

privind aprobarea proiectului “Revizuirea planului de management al ariilor 

naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0010 Bistreț 

Rezervațiile naturale Locul fosilier Drănic-2.391 și Pădurea Zăval IV.33”, cod 

SMIS: 150549, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat 

următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea proiectului “Revizuirea 

planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul 

Jiului, ROSPA0010 Bistreț și Rezervațiile naturale Locul fosilier Drănic-2.391 

și Pădurea Zăval IV.33”, cod SMIS: 150549 

 

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile 

Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, 

normative, regulamente, etc.),  în limitele și în a căror implementare și aplicare 

este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele 

aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile: 



- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 

2014-2020, a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea 

Normelor de aplicare a O.U.G nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și 

completările ulterioare și a Ghidului Solicitantului ”Condiții specifice de accesare 

a fondurilor pentru elaborarea planurilor de management/seturilor de măsuri de 

conservare/planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele 

situate in mediul marin) și pentru speciile de interes comunitar neacoperite de 

proiectele anterioare”, aferent Programului Operațional Infrastructură Mare 

2014-2020, Axa prioritară 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a 

biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate 

istoric, Obiectiv Specific 4.1. ”Creșterea gradului de protecție și conservare a 

biodiversității și refacerea ecosistemelor; 

- art.173 alin. (1) lit. f), art.182 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate 

a serviciului juridic: nu este cazul. 

 

4 )  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează 

FAVORABIL. 

 

 

           Avizat                  Întocmit, 

  

 ȘEF SERVICIU JURIDIC,             Consilier juridic       

          

       Daiana STOICA             Bărăgan Simona  

          




