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Primul proiect judeţean pentru conservarea diversităţii biologice, 
a habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună sălbatică 

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, iar 1.167.497,83 
lei reprezentând contravaloarea TVA-ului. 

Durata proiectului este de 24 luni.
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.   

Principalele activităţi ale proiectului sunt:
  Construcţia unui pavilion pentru informare şi monitorizare;
  Execuţia unui dig-baraj de mică înălţime, pentru a se obţine o cotă de retenţie 

permanentă a bălţii Comana de 43,60 mMB;
  Amenajări  specifice  activităţilor  de  pe  malul  lacului,  respectiv  alei  pietonale, 

pasarele şi indicatoare de semnalizare;
  Dezvoltarea unei reţele de observatoare ornitologice;
  Sistem de monitorizare a speciilor de păsări şi a factorilor de mediu;
  Activităţi de consultare, conştientizare şi informare.
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