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NEWSLETTER NR. 1/ 2011  
 

 

SEMINAR TEMATIC ORGANIZAT CU OCAZIA  
„ZILEI PĂMÂNTULUI” 

 

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 comuna Comana, judeţul Giurgiu, seminarul tematic dedicat „ZILEI 
PĂMÂNTULUI”. 

Seminarul s-a desfăşurat cu sprijinul Asociaţiei „WWF Programul Dunăre 
Carpaţi România”. 

 

 

La acest eveniment au participat 30 de reprezentanţi din cadrul 
autorităţilor publice locale, cultelor religioase, ROMSILVA, Agenţiei Judeţene 
pentru Protecţia Mediului Giurgiu, reprezentanţi ai asociaţiilor din domeniul 
educaţiei şi protecţiei mediului, precum şi reprezentanţii mass mediei. 

S-a prezentat stadiul proiectului şi au fost vizitate lucrările care se 
execută şi zona protejată vizată. 
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În cadrul seminarului s-a prezentat o scurtă istorie privind „Ziua 
Pământului”, iar biologul Administraţiei Parcului Natural Comana a făcut o 
scurtă prezentare a biodiversităţii acestei zone. 

 

 

Totodată s-a pus în discuţie întrebarea „Ce putem face pentru a ne 
implica ?”. 
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Vă prezentăm câteva concluzii: 

Fiecare dintre noi separat nu are o mare putere de influenţare, DAR dacă 
fiecare este conştient de situaţie şi face un gest cât de mic, putem ajuta la 
îndreptarea înspre bine. Dacă stăm să ne gândim oceanul este făcut din 
picături. Şi gesturile mici contează … aşa că putem să încercăm să reprimim 
“Pământul pe mâinile noastre” 

 Anunţă-i pe toţi cunoscuţii tăi şi antrenează-i în acest demers 
important!  

 Implică-te pentru realizarea an de an a unor evenimente în comunitatea 
din care faci parte!  

 Optează pentru energie din surse regenerabile şi pentru echipamente cu 
consum redus de energie!  

 Foloseşte becuri cu consum redus în detrimentul celor tradiţionale, 
maşina de spălat cu consum redus de apă şi energie, baterii 
reîncărcabile!  

 Reciclează ambalajele!  

 Alege anumite categorii de produsele reciclabile!  

 

  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 
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