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30 decembrie 2015 
 
 

Finalizarea proiectului  
„Reducerea activităţilor neconforme şi gestionarea riscurilor în Parcul Natural Comana” 
 

R.N.P.- Romsilva - Administraţia Parcului Natural Comana R.A. a implementat în perioada 03 iulie 2012 - 31 
decembrie 2015, având ca partener Consiliul Judeţean Giurgiu, proiectul „Reducerea activităţilor neconforme şi 
gestionarea riscurilor în Parcul Natural Comana”, cod SMIS-CSNR 36299. Finanțarea a fost asigurată în cadrul Programului 
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 prevăzută pentru proiect a fost de 1.825.566 lei, din care 1.534.808 
lei finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, și 290.758 lei reprezentând contravaloarea 
TVA.  

Principalele activităţi realizate au fost: 
• A.1. Întocmirea planului de monitorizare şi a documentaţiei-suport aferente acestuia pentru habitatele şi speciile de 

interes comunitar/ naţional (inclusiv a păsărilor migratoare) din Parcul Natural Comana 
• B.1. Amenajarea infrastructurii de vizitare şi informare pentru ariile naturale protejate prin amenajarea de poteci de 

vizitare/tematice şi dirijarea fluxului de vizitatori; 
• E.1. Modelarea percepţiei publice în vederea asimilării în mod pozitiv şi participativ a statutului de arie naturală 

protejată atribuit zonei; 
• E.2. Creşterea nivelului de conştientizare în strânsă conexiune cu activităţile concrete de conservare; 
• E.3. Informare şi publicitate aferentă proiectului 
• F.1. Creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a Parcului Natural Comana prin achiziţia de echipamente 

necesare monitorizării stării de conservare a habitatelor, a speciilor de faună şi floră sălbatică; 
• MP. Activităţi de management al proiectului 

 

 Rezultatele activităților sunt: 
 S-a intocmit planul de monitorizare şi documentaţia-suport aferentă pentru habitatul de Pajiști și mlaștini sărăturate 

panonice și ponto-sarmatice şi speciile de interes comunitar Marsilaea quadrifolia si Aythya nyroca 
 S-au amenajat 10 trasee de vizitare/tematice cu o lungime totala de  56,5 km 
 S-a asigurat vizibilitatea zonelor de protecţie integrală din parc prin prin delimitarea cu marcaje specifice cu vopsea 
 S-au realizat și distribuit materiale promotionale și de informare, respectiv tricouri și şepci inscripționate, insigne, 

pliante, broşuri, postere, bannere de interior și exterior, cu ocazia prelegerilor susținute în cadrul școlillor din raza 
parcului și a concursurilor educative organizate (tip Ranger Junior)  

 S-au realizat patru filme de prezentare a parcului și s-au organizat doua seminarii cu participarea institutiilor publice 
dar si a comunitatilor locale 

 S-a realizat și actualizat pagina web a proiectului disponibilă la adresa www.comanaparc.ro, și s-au organizat doua 
conferinţe de presă pentru informarea publicului asupra rezultatelor 

 S-au achizitionat doua autovehicule pentru acces si patrulare in teren, o ambarcaţiune pentru intervenţie, întreţinere 
şi decolmatare a Bălții Comana si aparatură optică și video pentru monitorizarea faunei 
    

   Manager proiect: Ing.Constantin Dorobanţu  
  Contact:  Administrația Parcului Natural  Comana 
      str.Gelu Naum, nr. 608, Comana, jud Giurgiu 

       e-mail: comanaparc@comanaparc.ro   
       tel/fax: +40 0246.283.003      
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