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Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului  

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt  

Implementarea proiectului ”Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității 
prin implementarea Planului de management 

 al Sitului Natura 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior” 
 
Titlu proiect: Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin 

implementarea Planului de Management al Sitului NATURA 2000 ROSPA0106 Valea 

Oltului Inferior 

Beneficiar : AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT 

Valoare la data semnării  (lei): 5.511.402,40 

Data de începere a perioadei de implementare : 01.07.2017 

Data de finalizare a perioadei de implementare : 30.06.2020 

Activităţile proiectului:  

A. Realizarea măsurilor pentru menţinerea şi îmbunătăţirea stării de conservare a 

speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară pentru care a fost declarată aria 

naturală protejată 

A.1. Asigurarea unor condiţii optime de cuibărire pe durata implementării planului de 

management în scopul realizării unei stări de conservare favorabile pentru speciile 

criteriu din sit 

A.2. Asigurarea unor condiţii optime de hrănire pe durata implementării planului de 

management în scopul realizării unei stări de conservare favorabile pentru speciile 

criteriu din sit 

A.3. Reducerea la minim a mortalităţii directe cauzată de împuşcarea accidentală, 

coliziunea cu liniile electrice şi înecarea datorită plaselor de tip monofilament 
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B. Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de 

importanţă comunitară 

B.1. Identificarea tuturor coloniilor monospecifice sau mixte de cuibărit pentru speciile 

dependente de mediul acvatic pe durata implementării planului de management 

B.2. Monitorizarea tendinţelor populaţionale pentru speciile prioritare de păsări în sit 

B.3. Investigarea şi evaluarea utilizării şi a tipurilor de pesticide folosite în pajiştile, 

păşunile şi terenurile agricole din sit 

B.4. Monitorizarea schimbării folosinţei terenurilor și controlul regulat la calităţii apei 

B.5. Monitorizarea activităţilor de pescuit sportiv şi a celor de pescuit comercial 

nereglementat/de subzistenţă 

C. Conştientizarea şi educarea publicului cu privire la importanţa conservării 

biodiversităţii în ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, prin acţiuni de informare şi 

educaţie ecologică 

C.1. Realizarea unei pagini web de informare privind speciile de importanţă naţională şi 

comunitară 

C.2. Acţiuni de conştientizare şi informare - documentare a populaţiei cu privire la 

speciile si habitatele de interes comunitar şi naţional, la arealul acestora şi măsurile ce 

trebuie aplicate pentru realizarea unei stări de conservare favorabilă a speciilor și 

habitatelor de pe raza ariei naturale protejate; 

C.2.1. Crearea unei identități vizuale a ariei naturale protejate 

C.2.2 Elaborarea şi editarea de materiale de promovare şi conştientizare, cu speciile 

si habitatele de interes naţional şi comunitar de pe suprafaţa ariei naturale protejate 

în vederea realizării acţiunilor de conştientizare a populaţiei 

C.2.3. Elaborarea ghidului cuprinzând cele mai bune practici de administrare a 

pajiștilor și ghidul privind tehnologiile și metodele de exploatare a materialelor de 

construcții și promovarea acestora în rândurile proprietarilor/ gestionarilor de pajiști 

și al autorităților publice locale 
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C.2.4 Conştientizarea factorilor de interes şi decizionali locali – autorităţi locale, 

instituţii publice şi populaţie din localităţile de pe suprafaţa ariei 

C 2.5. Conştientizarea tinerei generaţii 

C.3. Publicitatea proiectului 

D. Managementul proiectului - Organizarea şi funcţionarea Unităţii de 
Implementare a Proiectului (UIP) 
Până în prezent au fost realizate următoarele activități din proiect: 
 
Nr. 
Crt. 

Activitatea realizata Data semnării 
contractului 

Durata contract 

1. Asigurarea unor condiţii optime de 
cuibărire, hrănire şi reducerea la minim a 
mortalităţii directe pe durata 
implementării planului de management, 
elaborarea ghidurilor de bune practici 

06.03.2019 24 luni – 01.05.2021 – 
conform Ordin de 
începere nr.3719/OT/ 
02.05.2019  

2. Monitorizarea și evaluarea stării de 
conservare a speciilor și habitatelor de 
importanță comunitară 

21.09.2018 24 luni – 20.09.2020  

3. Realizare pagina web 14.09.2017 33 luni – 30.06.2020 
4. Realizare, tipărire materiale publicitare 

și identificare vizuală arie protejată 
14.09.2107  33 luni – 30.06.2020  

5. Realizare seminarii de informare și 
conștientizare 

Noiembrie 2017 27 luni – 20.02.2020 

6. Achiziționare bunuri, consumabile UIP 
și pentru întărirea capacității 
instituționale 

04.08.2017 24 luni – 03.08.2019 - 
conform Act adițional 
nr.2/03.08.2018 

7. Închiriere spațiu UIP Iulie 2017 36 luni – 30.06.2020 
8. Contract de audit Decembrie 2017 34 luni – 30.06.2020 
 

Proiecte în faza de încărcare a notei concept pe site – ul Comisiei Europene 

1. Reintroducerea dropiei în câmpiile din vestul și sud-vestul României – aprox. 5 mil. Euro  

2. Măsuri de conservare a apei în solurile nisipoase din sudul României aprox. 3 mil. Euro  

 
 
 

Director Executiv 
Dorel ȘTEOMLEGA 
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