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NEWSLETTER NR. 2/ 2011  
 

 

CARAVANA DE PROMOVARE A CONSERVĂRII 
BIODIVERSITĂŢII 

 

Consiliul Judeţean Giurgiu, începând cu data de 24 noiembrie 2009, 
implementează proiectul „Reconstrucţia ecologică a Bălţii Comana – judeţul 
Giurgiu”, în parteneriat cu Administraţia Parcului Natural Comana şi Consiliul 
Local Comana.  

 Proiectul este finanţat din Programul Operaţional Sectorial „Mediu”, Axa 
Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru 
protecţia naturii, Domeniul major de intervenţie - Dezvoltarea infrastructurii 
şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei 
Natura 2000. 

Valoarea totală a proiectului este de 7.410.008,42 lei, din care 
6.242.510,59 lei finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare 
Regională.  

Durata proiectului este de 24 luni. 
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Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: 

1. Protejarea, conservarea şi sporirea biodiversităţii floristice şi faunistice 
de valoare excepţională, existente în limitele zonei umede – Balta 
Comana - componentă a Parcului Natural Comana; 

2. Implementarea unui sistem de monitorizare a evoluţiei mediului şi 
faunei în această zonă umedă, cu specific de deltă; 

3. Creşterea gradului de informare şi conştientizare a vizitatorilor şi 
comunităţilor locale privind protecţia mediului înconjurător şi 
promovarea bunelor practici în conservarea biodiversităţii.    

În cadrul activităţii de consultare, conştientizare şi informare a avut loc 
în perioada martie – aprilie 2011, s-a desfăşurat în toate localităţile din 
judeţul Giurgiu Caravana de promovare a conservării biodiversităţii. 

Mesajul cheie al acestei activităţi a fost: 

„PROTEJAREA BIODIVERSITĂŢII = PROTEJAREA VIEŢII” 

 

La această activitate au participat 1.336 de persoane, reprezentanţi din 
cadrul autorităţilor publice locale, elevi, cadre didactive.  

Au fost distribuite tricouri, şepci, pixuri, pliante şi afişe. Toate 
materialele fiind inscripţionate şi realizate în cadrul proiectului.  

Fiecare participant a completat un chestionar privind mediul. 

În cadrul întâlnirilor a fost prezentat proiectul, aria protejată vizată de 
proiect, principalele forme de poluare a mediului. De asemenea, s-au purtat 
discuţii privind întrebarea: „Ce înseamnă biodiversitatea?”.  
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O surpriză plăcută a fost să constatăm că foarte multe şcoli din judeţul 
nostru au desfăşurat diverse activităţi privind protecţia mediului şi sunt 
implicaţi în continuare în astfel de proiecte. 

  

Totodată s-a pus în discuţie întrebarea „Cum putem reduce impactul 
acţiunilor zilnice asupra mediului, fie că suntem acasă, la locul de muncă sau 
pe drum?”. 
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Mediul înconjurător ne asigură condiţiile necesare vieţii, însă depinde de 
noi dacă dorim să folosim aceste elemente esenţiale cât mai util sau dacă 
vrem să ocolim acest aspect al vieţii noastre. Poluarea planetei se agravează 
pe zi ce trece şi se pare că nu acordăm suficient interes acestui proces nociv. 

Această problemă nu este doar a specialiştilor şi a autorităţilor, este a 
noastră, a tuturor celor care trăim aici.  

Trebuie să acţionăm astfel încât să avem un mediu mai curat, dar mai 
ales să avem grijă de frumuseţile pe care ni le oferă natura.  

 

 

 

  Manager proiect: Daniela PEICEA  

 
 
Contact: Giurgiu, strada Bucureşti, nr. 10, etaj 2, camera 209 
Tel: +40 372 462 646, Fax: +40 372 462 670, e-mail: integrare@cjgiurgiu.ro 
 
 
 
 

 
 

 

Programul Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013 
Proiect: „Reconstrucţia ecologică a Bălţii Comana – judeţul Giurgiu”, cod SMIS – CSNR 6725 
Editor: Consiliul Judeţean Giurgiu 
Data publicării: mai 2011 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii 
Europene sau a Guvernului României 

mailto:integrare@cjgiurgiu.ro

