
 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ  

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Consiliul Județean Dolj și  

Universitatea din Craiova pentru implementarea proiectului ”Revizuirea Planului de 

Management al Ariilor Naturale Protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, 

ROSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreț și Rezervațiile Naturale 

Locul Fosilifer Drănic-2391 și Pădurea Zăval-IV.33” 

 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară;  

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare comun nr. 386/01.04.2021 al Direcției Afaceri Europene, 

Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională și Centrului Județean pentru 

Protecția Naturii, Turism și de Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj, Raportul de specialitate 

al Serviciului juridic nr. 8299/07.04.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate,  

- prevederile art. 24-25 din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu 

modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009; 

art. 34-36 din H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor O.U.G. nr. 64/2009; art. 28-29^1 din O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea 

financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, publicată 

în Monitorul Oficial, partea I nr. 746 din 6 octombrie 2015, cu modificările și 

completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2016; art. 33-35 din 

H.G. 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, 

-  prevederile Ghidului Solicitantului, Programul Operațional Infrastructură Mare, 

Axa Prioritară 4 - Protecția Mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, 

monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul 

Specific 4.1. ”Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri 

de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate”, apel de proiecte 

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

ecosistemelor degradate/1/Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității 

și refacerea ecosistemelor degradate – Anexa 5, 



 

În temeiul art. 173 alin (1) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin 

(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Acordul de parteneriat dintre Consiliul Județean Dolj și Universitatea 

din Craiova pentru implementarea proiectului „Revizuirea Planului de Management al 

Ariilor Naturale Protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluenta Jiu-

Dunăre, ROSPA0010 Bistreț și Rezervațiile Naturale Locul Fosilifer Dranic-2391 și 

Pădurea Zaval-IV.33”, conform Anexei la prezenta hotărâre.  

 

Art.2. Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și Centrul Județean pentru 

Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Afaceri Europene, Dezvoltare 

Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională, Centrului Județean pentru Protecția 

Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj și Universității din Craiova. 

    

 

 

 

 

 Nr.________                                      Adoptată la data de____________________  

 

 

 

 

 

         CONTRASEMNEAZĂ,  

      PREŞEDINTE,                       SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                     

 

 DORIN-COSMIN VASILE                                     ANDA NICOLAE 



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ                                                     SE APROBĂ 

D.A.E.D.R.P.F.I.                                                                              PREŞEDINTE 

CJPNTDRD DOLJ 

                                                                                            DORIN-COSMIN VASILE 

Nr. 386/01.04.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Consiliul Județean Dolj și  

Universitatea din Craiova pentru implementarea proiectului ”Revizuirea Planului de 

Management al Ariilor Naturale Protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, 

ROSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreț și Rezervațiile Naturale 

Locul Fosilifer Drănic-2391 și Pădurea Zăval-IV.33” 
 

 

CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU PROTECȚIA NATURII, TURISM SI 

DEZVOLTARE RURALĂ DURABILĂ DOLJ a fost organizat în subordinea 

CONSILIULUI JUDEȚEAN DOLJ ca instituție publică de interes județean, așa cum a fost 

stabilit prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 216/24.08.2016, in scopul îndeplinirii 

obligațiilor asumate prin contractul de administrare al ariilor protejate ROSCI0045 

CORIDORUL JIULUI, ROSPA0023 CONFLUENȚA JIU-DUNĂRE, ROSPA0010 

BISTREȚ, REZERVAȚIA NATURALĂ LOCUL FOSILIFER DRĂNIC-2.391 ȘI 

REZERVAȚIA NATURALĂ PĂDUREA ZĂVAL IV.33, nr.12/30.03.2011, încheiat de 

către Consiliul Județean Dolj cu Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice, a Actului 

Adițional nr. 1/2017 la acest contract încheiat cu Agenția Națională pentru Arii Naturale 

Protejate (ca urmare a HG 997/2016 privind organizarea si funcționarea ANANP), precum 

si a Actului Adițional nr. 2/2021 privind prelungirea cu o durata de 10 ani a valabilității 

contractului de administrare nr. 12/2011; 

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ ȘI CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU 

PROTECȚIA NATURII, TURISM ȘI DEZVOLTARE RURALĂ DURABILĂ DOLJ  au 

hotărât încheierea unui Acord de Parteneriat cu UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

pentru elaborarea Cererii de finanțare care sa vizeze proiectul ”REVIZUIREA 

PLANULUI DE MANAGEMENT AL ARIILOR NATURALE PROTEJATE 

ROSCI0045 CORIDORUL JIULUI, ROSPA0023 CONFLUENTA JIU-DUNARE, 

ROSPA0010 BISTRET SI REZERVATIILE NATURALE LOCUL FOSILIFER 

DRANIC-2391 ŞI PADUREA ZAVAL-IV.33”, proiect finanțat 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”. 



 

Încheierea parteneriatului se va face în conformitate cu: 

- prevederile art. 24-25 din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu 

modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009; art. 

34-36 din H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor O.U.G. nr. 64/2009; art. 28-29^1 din O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea 

financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, publicată în 

Monitorul Oficial, partea I nr. 746 din 6 octombrie 2015, cu modificările și completările 

ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2016; art. 33-35 din H.G. 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, 

- prevederile Ghidului Solicitantului, Programul Operațional Infrastructură Mare, 

Axa Prioritară 4 - Protecția Mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, 

monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul 

Specific 4.1. ”Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de 

management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate”, apel de proiecte 

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

ecosistemelor degradate/1/Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și 

refacerea ecosistemelor degradate - Anexa 5, 

Alegerea UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA ca partener în vederea depunerii cererii 

de finanțare a avut în vedere următoarele aspecte: 

- Universitatea din Craiova este o instituție de stat pentru învățământ superior de 

prim rang, având un corp profesoral de excepție, fiind o parte integrantă a 

comunității academice europene și internaționale, împărtășind valorile culturale, 

morale, științifice și educaționale ale acesteia; 

- Universitatea din Craiova manifestă o atitudine de responsabilitate publică cu 

privire la calitatea educației furnizate, performanță cercetării științifice și 

serviciile furnizate comunității; 

- Universitatea din Craiova derulează parteneriate strategice și operaționale cu 

reprezentanți ai mediului socio-economic și cultural (IMM-uri, companii 

multinaționale, bănci, instituții publice, muzee, teatre etc), menite să asigure 

pregătirea practică solidă a studenților; 

- Deține experiență în derularea unor proiecte/contracte similare implementate și 

care au vizat și activități referitoare la conservarea naturii/protecția mediului; 

- Beneficiază de aportul unui corp profesoral de excepție, alcătuit din 

experți/specialiști cu o vastă experiență in domeniu, care urmează a fi implicați 

în implementarea de activități în cadrul proiectului. 

 



Ca urmare, specialiștii Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism şi 

Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj, împreună cu cei ai organizației partenere – Universitatea 

din Craiova – vor desfășura acțiuni specifice de întocmire aplicație de finanțare - proiect, 

conform Ghidului solicitantului. 

 

Obiectivul general al proiectului 

• REVIZUIREA PLANULUI DE MANAGEMENT AL ARIILOR NATURALE 

PROTEJATE ROSCI0045 CORIDORUL JIULUI, ROSPA0023 CONFLUENTA JIU-

DUNĂRE, ROSPA0010 BISTREȚ ȘI REZERVAȚIILE NATURALE LOCUL 

FOSILIFER DRĂNIC-2391 ȘI PĂDUREA ZĂVAL- IV.33 SI A REGULAMENTULUI 

SITULUI DE IMPORTANȚĂ COMUNITARĂ ROSCI0045 CORIDORUL JIULUI ȘI A 

ARIILOR DE PROTECȚIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ ROSPA0010 BISTREȚ ȘI 

ROSPA0023 CONFLUENTA JIU-DUNĂRE ȘI A REZERVAȚIILOR NATURALE 

LOCUL FOSILIFER DRĂNIC-2391 ȘI PĂDUREA ZĂVAL - IV.33, PENTRU 

GARANTAREA CONTINUITĂȚII UNUI MANAGEMENT EFICACE. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului 

• Obiectiv specific 1: Menținerea și îmbunătățirea statutului favorabil de conservare a  

speciilor de floră și faună sălbatică și 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. 

 

• Obiectiv specific 2: 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 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: 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 

 

Pentru implementarea proiectului fiecare partener își va asuma derularea unor 

activități, care corespund prevederilor din Cererea de finanțare. 



Activitățile asumate de fiecare partener in implementarea proiectului sunt 

următoarele: 

➢ Consiliul Județean Dolj – Lider de proiect/Partener 1: 

 

- A.6.1. Imbunătățirea și dezvoltarea (completarea) pagini web de informare  

- A.6.2. Publicitatea obligatorie a proiectului 

- A.7.1.1. Elaborarea şi editarea de materiale de promovare şi conştientizare, cu 

privire la capitalul natural   

- A.7.1.2. Activitatea de elaborarea a 4 ghiduri   

- A.7.1.4. Conştientizarea factorilor de interes şi decizionali locali 

- A.7.1.5. Conştientizarea tinerei generaţii 

- A.7.2. Consultări publice aferente procedurii de elaborare şi aprobare a planului de 

management 

- A.8.1. Sesiuni de instruire pentru personalul administrației ariilor protejate 

- A.8.2. Activitatea de dotare cu echipamente necesare administrației pentru activități 

de control și monitorizare 

- A.8.3. Elaborarea unui manual al administratorului ariilor protejate 

- A.8.4. Realizare de schimburi informaţionale de bune practici cu rol în protejarea și 

conservarea patrimoniului natural 

- A.8.5. Elaborarea şi editarea monografie 

- A.11.1. Stabilirea responsabilităților partenerilor 

- A.11.2. Elaborare, organizare și derulare procedurilor de achiziție publică 

- A.11.3. Monitorizarea trimestrială a implementării activităților și verificarea calității 

implementării activităților desfășurate 

- A.11.4. Intocmirea și expedierea raportărilor trimestriale și a cererilor de rambursare 

- A.12. Auditul proiectului 

 

➢ Universitatea din Craiova – Partener 2: 

 

- A.1.1. Identificarea, cartarea, evaluarea efectivelor populaționale și evaluarea stării 

de conservare a speciilor de nevertebrate de interes conservativ 

- A.1.2. Identificarea, cartarea, evaluarea efectivelor populaționale și evaluarea stării 

de conservare a speciilor de amfibieni și reptile de interes conservativ 

- A.1.3. Identificarea, cartarea, evaluarea efectivelor populaționale și evaluarea stării 

de conservare a speciilor de ihtiofaună de interes conservativ 

- A.1.4. Identificarea, cartarea, evaluarea efectivelor populaționale și evaluarea stării 

de conservare a speciilor de mamifere de interes conservativ 

- A.1.5. Identificarea, cartarea, evaluarea efectivelor populaționale și evaluarea stării 

de conservare a speciilor de plante de interes conservativ 



- A.1.6. Elaborarea măsurilor de management pentru speciile de interes conservativ 

din ROSCI 0045 Coridorul Jiului și ariile naturale protejate de interes național Locul 

Fosilifer Drănic-2391 și Pădurea Zăval- IV.33 

- A.1.7. Elaborarea protocoalelor de monitorizare pentru speciile de interes 

conservativ ROSCI 0045 Coridorul Jiului și ariile naturale protejate de interes 

național Locul Fosilifer Drănic-2391 și Pădurea Zăval- IV.33 

- A.2.1. Identificarea, cartarea, evaluarea stării de conservare pentru habitatele de 

interes comunitar și prioritar 

- A.2.2. Elaborarea măsurilor de management pentru habitatele de interes comunitar 

și prioritar 

- A.2.3. Elaborarea protocoalelor de monitorizare pentru habitatele de interes 

comunitar și prioritar 

- A.3.1. Identificarea, cartarea, evaluarea efectivelor populaționale și evaluarea stării 

de conservare a speciilor de păsări din ariile ROSPA 0010 Bistreț și ROSPA 0023 

Confluența Jiu-Dunăre și a rezervațiilor naturale Locul Fosilifer Drănic-2391și 

Pădurea Zăval- IV.33 

- A.3.2. Elaborarea măsurilor de management pentru speciile de păsări de interes 

conservativ din ariile ROSPA 0010 Bistreț și ROSPA 0023 Confluența Jiu-Dunăre 

și a rezervațiilor naturale Locul Fosilifer Drănic-2391și Pădurea Zăval- IV.33 

- A.3.3. Elaborarea planului de monitorizare pentru speciile de păsări din cadrul din 

ariile ROSPA 0010 Bistreț și ROSPA 0023 Confluența Jiu-Dunăre și a rezervațiilor 

naturale Locul Fosilifer Drănic-2391și Pădurea Zăval- IV.33 

- A.4.  Realizarea unui studiu referitor la mediul abiotic ce influențează speciile și 

habitatele de interes comunitar și prioritar din ariile protejate vizate 

- A.5. Realizarea unui studiu socio-economic-cultural complex în localitățile din zona 

ariilor protejate vizate de proiect 

- A.6.1. Îmbunătățirea și dezvoltarea (completarea) pagini web de informare  

- A.7.1.3. Realizarea de filme documentare 

- A.8.3. Elaborarea unui manual al administratorului ariilor protejate 

- A.8.5. Elaborarea şi editarea monografie 

- A.9. Activitatea de elaborarea bazei de date și de realizarea de hărți GIS 

- A.10.1. Elaborarea planului de management în conformitate cu standardele și 

legislația în vigoare 

- A.10.2. Derulare procedura SEA 

- A.11.1. Stabilirea responsabilităților partenerilor 

- A.11.2. Elaborare, organizare și derulare procedurilor de achiziție publică 

- A.11.3. Monitorizarea trimestrială a implementării activităților și verificarea calității 

implementării activităților desfășurate 

- A.11.4. Întocmirea și expedierea raportărilor trimestriale și a cererilor de rambursare 

 



În conformitate cu Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional 

Infrastructură Mare, 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” este necesară 

aprobarea prin hotărâre a Consiliului Județean a Acordului de parteneriat între Consiliul 

Județean Dolj și Universitatea din Craiova, conform Anexei 5. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de 

hotărâre alăturat. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                       DIRECTOR CJPNTDRD DOLJ 

      Daniela Băluță                                                                   Emilia Florea 

 

 

 

Întocmit, 

                                                                                                   Adina Sovaila 
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr.8299/07.04.2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

Proiectului de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat  dintre Consiliul 

Județean Dolj și Universitatea din Craiova pentru implementarea proiectului „Revizuirea 

Planului de Management al Ariilor Naturale Protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, 

ROSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreț și Rezervațiile Naturale Locul 

Fosilifer Drănic -2931 și Pădurea Zăval –IV.33” 

 

 

 

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, Administraţie Locală, în calitatea 

sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a 

analizat proiectul  aprobarea Acordului de parteneriat  dintre Consiliul Județean Dolj și 

Universitatea din Craiova pentru implementarea proiectului „Revizuirea Planului de 

Management al Ariilor Naturale Protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 

Confluența Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreț și Rezervațiile Naturale Locul Fosilifer Drănic 

-2931 și Pădurea Zăval –IV.33” și a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea Acordului de parteneriat  dintre 

Consiliul Județean Dolj și Universitatea din Craiova pentru implementarea 

proiectului „Revizuirea Planului de Management al Ariilor Naturale Protejate 

ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre, ROSPA0010 

Bistreț și Rezervațiile Naturale Locul Fosilifer Drănic -2931 și Pădurea Zăval –IV.33” 

 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, 

etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect 

de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare 

prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile: 

 

- art. 24-25 din OUG. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă; 

- art. 34-36 din H.G. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă; 
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- art. 28-29 ind.1 din OUG. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2014 – 2020 

- art.33-35 din HG. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor OUG. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

pentru perioada de programare 2014 – 2020; 

- Ghidului Solicitantului, Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 

4 - Protecția Mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea 

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

”Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de 

management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate”, apel de proiecte 

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

refacerea ecosistemelor degradate/1/Creșterea gradului de protecție și conservare a 

biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate – Anexa 5, 

 

- Art. 173 alin. (1) lit. e), alin.7 lit.a), 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. 

     

     Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 

hotărâre este întemeiat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al 

legalităţii, raportat la atibuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care îl 

avizăm favorabil şi propunem analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului 

de hotărâre în cauză, în  şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu 

procedurile prevăzute de Instrucţiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri şi 

constituirea proiectului ordinii de zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul 

        

 

 

            Șef Serviciu juridic,  

 

                 Daiana Stoica 

 

Întocmit, 

 

Consilier Juridic, 

 

Alin Maria 
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ACORD DE PARTENERIAT 

NR. ............................................ 

 

Art. 1. Părţile 

1. CONSILIUL JUDETEAN DOLJ, cu sediul în strada Unirii, nr.19, Craiova, judetul Dolj, cod 

postal 200585, codul fiscal 4417150, având calitatea de Lider parteneriat/Partener 1 

2. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, cu sediul în Strada Alexandru Ioan Cuza 13, Craiova 

200585 având calitatea de Partener 2 

au convenit următoarele: 

 

Art. 2. Obiectul 

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară 

proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în 

implementarea activităţilor aferente proiectului: ”REVIZUIRE PLAN DE MANAGEMENT 

AL ARIILOR NATURALE PROTEJATE ROSCI0045 CORIDORUL JIULUI, 

ROSPA0023 CONFLUENTA JIU-DUNARE, ROSPA0010 BISTRET SI REZERVATIILE 

NATURALE LOCUL FOSILIFER DRANIC-2391 ŞI PADUREA ZAVAL-IV.33”, care este 

depus 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  Obiectiv Specific  Creșterea gradului de protecție și 

conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate, apel de proiecte 

POIM/710/4/1/Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea 

ecosistemelor degradate/1/Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și 

refacerea ecosistemelor degradate, cod generat MySMIS 150549. 
 

(2) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord. 
 

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului 

(1) Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul 

proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat. 

(2) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind 

evoluţia proiectului. 

(3) Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de 

etică cele mai înalte. 

(4) Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul 

incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce 

conduc la evitarea, respectiv stingerea lui. 
 

Art. 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din 

Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate 

de fiecare partener: 

 

Organizaţia Roluri şi responsabilităţi Valoarea estimată 

a fiecărei activități 

(lei)  

Lider de proiect  

(Partener 1) 

Consiliul 

Județean Dolj 

A.6.1.ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI DEZVOLTAREA (COMPLETAREA) 
PAGINI WEB DE INFORMARE  
 

27.049,68 

A.6.2. PUBLICITATEA OBLIGATORIE A PROIECTULUI 
 

6.011,70 

A.7.1.1. ELABORAREA ŞI EDITAREA DE MATERIALE DE 
PROMOVARE ŞI CONŞTIENTIZARE, CU PRIVIRE LA CAPITALUL 
NATURAL  

 

421.758,48 

A.7.1.2. ACTIVITATEA DE ELABORAREA A 4 GHIDURI   362.558,56 
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A.7.1.4. CONŞTIENTIZAREA FACTORILOR DE INTERES ŞI 
DECIZIONALI LOCALI 

 

10.289,86 

A.7.1.5. CONŞTIENTIZAREA TINEREI GENERAŢII 

 
56.507,67 

A.7.2.CONSULTĂRI PUBLICE AFERENTE PROCEDURII DE 
ELABORARE ŞI APROBARE A PLANULUI DE MANAGEMENT 
 

7.819,88 

A.8.1. SESIUNI DE INSTRUIRE PENTRU PERSONALUL 
ADMINISTRAȚIEI ARIILOR PROTEJATE 

 

162.697,99 

A.8.2. ACTIVITATEA DE DOTARE CU ECHIPAMENTE NECESARE 
ADMINISTRAȚIEI PENTRU ACTIVITĂȚI DE CONTROL ȘI 
MONITORIZARE 
 

262.927,23 

A.8.3. ELABORAREA UNUI MANUAL AL ADMINISTRATORULUI 
ARIILOR PROTEJATE 
 

7.998,20 

A.8.4. REALIZARE DE SCHIMBURI INFORMAŢIONALE DE BUNE 
PRACTICI CU ROL ÎN  PROTEJAREA ȘI CONSERVAREA 
PATRIMONIULUI NATURAL 
 

12.148,50 

8.5. ELABORAREA ŞI EDITAREA MONOGRAFIE 
 

21.455,18 

A.11.1. STABILIREA RESPONSABILITĂȚILOR PARTENERILOR 
 

1.178 

A.11.2. ELABORARE, ORGANIZARE ȘI DERULARE 
PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ 
 

37.474 

A.11.3. MONITORIZAREA TRIMESTRIALĂ A IMPLEMENTĂRII 
ACTIVITĂȚILOR ȘI VERIFICAREA CALITĂȚII IMPLEMENTĂRII 
ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE 
 

51.901,40 

A.11.4. ÎNTOCMIREA ȘI EXPEDIEREA RAPORTĂRILOR 
TRIMESTRIALE ȘI A CERERILOR DE RAMBURSARE 
 

29.648 

A.12 AUDITUL PROIECTULUI 
 

130.900 

Partener 2 

Universitatea 

din Craiova 

A.1.1. IDENTIFICAREA, CARTAREA, EVALUAREA EFECTIVELOR 
POPULAȚIONALE ȘI EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A 
SPECIILOR DE NEVERTEBRATE DE INTERES CONSERVATIV 

 

1.454.064,84 

A.1.2. IDENTIFICAREA, CARTAREA, EVALUAREA EFECTIVELOR 
POPULAȚIONALE ȘI EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A 
SPECIILOR DE AMFIBIENI ȘI REPTILE DE INTERES CONSERVATIV 

 

899.640 

A.1.3.IDENTIFICAREA, CARTAREA, EVALUAREA EFECTIVELOR 
POPULAȚIONALE ȘI EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A 
SPECIILOR DE IHTIOFAUNĂ DE INTERES CONSERVATIV 

899.640 

A.1.4.IDENTIFICAREA, CARTAREA, EVALUAREA EFECTIVELOR 
POPULAȚIONALE ȘI EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A 
SPECIILOR DE MAMIFERE DE INTERES CONSERVATIV 
 

699.720 

A.1.5.IDENTIFICAREA, CARTAREA, EVALUAREA EFECTIVELOR 
POPULAȚIONALE ȘI EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A 
SPECIILOR DE PLANTE DE INTERES CONSERVATIV 
 

181.856,74 

A.1.6. ELABORAREA MĂSURILOR DE MANAGEMENT PENTRU 
SPECIILE DE INTERES CONSERVATIV DIN ROSCI 0045 
CORIDORUL JIULUI ȘI ARIILE NATURALE PROTEJATE DE 
INTERES NAȚIONAL LOCUL FOSILIFER DRĂNIC-2391 ȘI PĂDUREA 

649.740 
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ZĂVAL- IV.33 
 

A.1.7. ELABORAREA PROTOCOALELOR DE MONTORIZARE 
PENTRU SPECIILE DE INTERES CONSRTVATIV ROSCI 0045 
CORIDORUL JIULUI ȘI ARIILE NATURALE PROTEJATE DE 
INTERES NAȚIONAL LOCUL FOSILIFER DRĂNIC-2391 ȘI PĂDUREA 
ZĂVAL- IV.33 
 

149.940 

A.2.1. IDENTIFICAREA, CARTAREA, EVALUAREA STĂRII DE 
CONSERVARE PENTRU HABITATELE DE INTERES COMUNITAR ȘI 
PRIORITAR 
 

2.147.169,90 

A.2.2. ELABORAREA MĂSURILOR DE MANAGEMENT PENTRU 
HABITATELE DE INTERES COMUNITAR ȘI PRIORITAR 
 

66.996,72 

A.2.3. ELABORAREA PROTOCOALELOR DE MONITORIZARE 
PENTRU HABITATELE DE INTERES COMUNITAR ȘI PRIORITAR 
 

66.996,72 

A.3.1. IDENTIFICAREA, CARTAREA, EVALUAREA EFECTIVELOR 
POPULAȚIONALE ȘI EVALUAREA STARII DE CONSERVARE A 
SPECIILOR DE PASARI DIN DIN ARIILE ROSPA0010 BISTREȚ ȘI 
ROSPA0023 CONFLUENȚA JIU-DUNĂRE ȘI A REZERVAȚIILOR 
NATURALE LOCUL FOSILIFER DRĂNIC-2391ȘI PĂDUREA ZĂVAL- 
IV.33 

 

1.599.360 

A.3.2. ELABORAREA MĂSURILOR DE MANAGEMENT PENTRU 
SPECIILE DE PASARI DE INTERES CONSERVATIV DIN DIN ARIILE 
ROSPA0010 BISTREȚ ȘI ROSPA0023 CONFLUENTA JIU-DUNĂRE 
ȘI A REZERVAȚIILOR NATURALE LOCUL FOSILIFER DRĂNIC-
2391ȘI PĂDUREA ZĂVAL- IV.33 
 

161.364 

A.3.3. ELABORAREA PLANULUI DE MONITORIZARE PENTRU 
SPECIILE DE PĂSĂRI DIN CADRUL DIN ARIILE ROSPA0010 
BISTREȚ ȘI ROSPA0023 CONFLUENTA JIU-DUNĂRE ȘI A 
REZERVAȚIILOR NATURALE LOCUL FOSILIFER DRĂNIC-2391ȘI 
PĂDUREA ZĂVAL- IV.33 

 

129.948 

A.4.  REALIZAREA UNUI STUDIU REFERITOR LA MEDIUL ABIOTIC 
CE INFLUENȚEAZĂ SPECIILE ȘI HABITATELE DE INTERES 
COMUNITAR ȘI PRIORITAR DIN ARIILE PROTEJATE VIZATE 

 

1.077.893,59 

A.5. REALIZAREA UNUI STUDIU SOCIO-ECONOMIC-CULTARAL 
COMPLEX ÎN LOCALITĂȚILE DIN ZONA ARIILOR PROTEJATE 
VIZATE DE PROIECT 
 

694.978,29 

A.6.1.ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI DEZVOLTAREA (COMPLETAREA) 
PAGINI WEB DE INFORMARE  
 

162.301,05 

A.7.1.3. REALIZAREA DE FILME DOCUMENTARE 
 

120.008,40 

A.8.3. ELABORAREA UNUI MANUAL AL ADMINISTRATORULUI 
ARIILOR PROTEJATE 

 

22.332,24 

8.5. ELABORAREA ŞI EDITAREA MONOGRAFIE 

 
41.208,62 

A.9. ACTIVITATEA DE ELABORAREA BAZEI DE DATE ȘI DE 
REALIZAREA DE HĂRȚI GIS 
 

149.940 

A.10.1. ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT ÎN 
CONFORMITATE CU STANDARDELE ȘI LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE 
 

348.075 
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A.10.2. DERULARE PROCEDURA SEA 
 

255.255 

A.11.1. STABILIREA RESPONSABILITĂȚILOR PARTENERILOR 
 

4.782 

A.11.2. ELABORARE, ORGANIZARE ȘI DERULARE 
PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ 
 

512.886 

A.11.3. MONITORIZAREA TRIMESTRIALĂ A IMPLEMENTĂRII 
ACTIVITĂȚILOR ȘI VERIFICAREA CALITĂȚII IMPLEMENTĂRII 
ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE 
 

488.589,40 

A.11.4. ÎNTOCMIREA ȘI EXPEDIEREA RAPORTĂRILOR 
TRIMESTRIALE ȘI A CERERILOR DE RAMBURSARE 
 

477.390 

 

(2) Informații despre conturile bancare  

 

 

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin 

HG nr. 93/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare  a prevederilor OUG nr. 40/2015 

privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. 

 

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la 

care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de 

valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a 

prezentului acord.  

 

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1) 

Drepturile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi 

documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare. 

 

 

Obligaţiile liderului de parteneriat 
 

(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare. 

(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre 

progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi 

financiare. 

(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.) trebuie să 

fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de Management pentru 

POIM.  

 IBAN Cont Banca Sucursala Adresa sucursala 

Lider de proiect 

(partener 1) 

Consiliul Județean 

Dolj 

RO75TREZ24A740502580102X  

Trezoreria 

Municipiului 

Craiova 

Craiova 

Str. Mitropolit 

Firmilian, nr. 2, 

Craiova, Dolj, 

Romania 

Universitatea din 

Craiova 

(partener 2) 

RO55TREZ29120F427000XXXX 

RO60TREZ29120F480101XXXX 
 

Trezoreria 

Municipiului 

Craiova 

Craiova 

Str. Mitropolit 

Firmilian, nr. 2, 

Craiova, Dolj, 

Romania 
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(4) Liderul de parteneriat se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, de către ceilalţi parteneri, conform normelor în vigoare 

(5) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanţare/plată/rambursare 

către autoritatea de management conform prevederilor contractului de finanţare, conform 

procedurii. 

(6) Liderul de parteneriat va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de rambursare pentru 

cheltuielile angajate de către ceilalţi parteneri, care au fost certificate ca eligibile. 

(7) În cazul în care partenerul 2 nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care le revin 

(e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanţarea proiectului, respectarea 

normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică), liderul de 

parteneriat va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii sau va înlocui 

partenerul respectiv. 

(8) Liderului de parteneriat este responsabil în situația recuperării cheltuielilor proprii afectate de 

neregulile identificate în cadrul proiectului conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe 

numele său de către Autoritatea de Management. 

 

Art. 7 Drepturile şi obligaţiile Partenerului 2  

Drepturile Partenerului 

(1) Cheltuielile angajate de Partenerul 2, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către 

liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect. 

(2) Partenerul are dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obţinute din procesul 

de rambursare pentru cheltuielile angajate de către acesta, care au fost certificate ca eligibile. 

(3) Partenerul are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informat 

despre progresul în implementarea proiectului şi să i se furnizeze, de către liderul de proiect copii 

ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(4) Partenerul are dreptul să fie consultat, de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor pentru 

modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de 

către Autoritatea de Management. 

 

Obligaţiile Partenerului 2  

(1) Partenerul este obligat să pună la dispoziţia liderului de proiect documentaţiile de atribuire 

elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare. 

(2) Partenerul este obligat să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete de 

atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în scopul 

elaborării cererilor de rambursare. 

(3) Partenerul este obligat să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de 

proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de 

Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul 

asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.  

(4) Partenerul este obligat să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind 

implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 

(5) Partenerul este responsabil în situația recuperării cheltuielilor proprii afectate de neregulile 

identificate în cadrul proiectului conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor 

de către Autoritatea de management. 

 

Art. 8 Achiziții publice  

(1)  Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu 

respectarea condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM/OI și/sau alte 

organisme abilitate. 

 

Art. 9 Proprietatea 

(1) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a 
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dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect, precum și a 

titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. 

Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. 

(2) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din 

finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care 

au fost achiziţionate. 

(3) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a 

obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, pe o perioadă de 

5 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1). 

 

Art. 10 Confidențialitate 

(1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile 

primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice 

utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze 

informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de 

Parteneriat. 

 

Art. 11 Legea aplicabilă 

(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 

(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării 

anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste 

circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord 

de Parteneriat. 

 

Art. 12 Dispoziţii finale 

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot 

soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

 

Întocmit în 3 (trei) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte si un original pentru 

cererea de finanţare. 

 

Semnături 

 

Lider de 

parteneriat  

Consiliul 

Judetean 

Dolj 

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului 

legal al organizaţiei 

 

Dorin Cosmin Vasile, Presedinte 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

24.03.2021 

Craiova 

Universitatea 

din Craiova  

Cezar Ionut SPINU, Rector 

 

 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

24.03.2021 

Craiova 

 

 




