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20 august 2012 

 

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

 
R.N.P.- Romsilva - Administraţia Parcului Natural Comana, începând cu data de 03 iulie 2012, 

implementează proiectul „Reducerea activităţilor neconforme şi gestionarea riscurilor în Parcul 
Natural Comana”, cod SMIS-CSNR 36299, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Giurgiu.  
 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 2.055.705 lei, din care 1.720.404 lei finanţare 
nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 335.301 lei reprezentând 
contravaloarea TVA-ului.  

Durata proiectului este de 36 luni. 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele: 

1. Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea 
managementului ariilor protejate; 

2. 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: 

 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; 

 Amenajarea infrastructurii de vizitare şi informare pentru ariile naturale protejate 
prin amenajarea de poteci de vizitare/ tematice şi dirijarea fluxului de vizitatori; 

 Modelarea percepţiei publice în vederea asimilării în mod pozitiv şi participativ a 
statutului de arie naturală protejată atribuit zonei; 

 Creşterea nivelului de conştientizare în strânsă conexiune cu activităţile concrete de 
conservare; 

 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; 

 Informare şi publicitate aferentă proiectului. 
 

Manager proiect: Ing.Constantin Dorobanţu  
      Contact: str.Gelu Naum, nr. 608, Comana, jud Giurgiu 
          e-mail: comanaparc@comanaparc.ro   

           tel/fax: +40 0246.283.003      
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