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 Reconstrucţia ecologică a Bălţii Comana – judeţul Giurgiu  

�� 
 

 

...un tărâm al apelor (re)transformat într-o casă a naturii! 

Ştiaţi că Balta Comana este a doua zonă ca biodiversitate după Delta Dunării din România, 

găzduind 141 de specii de păsări şi 13 specii de peşti? 

Sau că două dintre aceste specii de peşti – ţigănuşul şi cleanul de Comana – se găsesc doar la 

Comana? 

Sau că Parcul Natural Comana include una dintre puţinele rezervaţii de bujori din România? 

Toate aceste elemente de unicitate au fost valorificate prin proiectul „Reconstrucţia ecologică a Bălţii 

Comana – judeţul Giurgiu”, finanţat prin POS Mediu şi implementat de Consiliul Judeţean Giurgiu.  

Acum, administratorii Parcului Natural Comana, biologii, geografii sau botaniştii au acces la un 

pavilion pentru informare şi monitorizare, dar şi la o reţea de observatoare ornitologice, pentru o mai bună 

cercetare, gestiune şi conservare a biodiversităţii locale. Nici turiştii nu au fost neglijaţi, fiind amenajate 

trasee marcate, pasarele şi alei pietonale, astfel încât intervenţia vizitatorilor asupra mediului să fie cât mai 

redusă.  

Prin construirea unui dig cu stăvilar, Balta Comana a fost extinsă, apropiindu-se de dimensiunile de 

odinioară şi devenind, într-adevăr, „acasă” pentru peste 20.000 de exemplare de păsări, dar şi pentru alţi 

reprezentanţi ai regnului animal, precum vidra sau ţestoasa de baltă.  
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Centrul multifuncțional de dezvoltare a afacerilor  

�� 
 

 

 ...o poveste fantastică.   

În cazul în care regele Richard ar fi trăit în zilele noastre, el ar fi strigat „Regatul meu pentru un 

camion!” Iar dacă strigătul său s-ar fi auzit în apropierea complexului construit de Camion Logistic, atunci 

regele nu și-ar mai fi pierdut viața la sfârșitul bătăliei. Vremurile s-au schimbat, iar astăzi regii șoselelor sunt 

mamuții de zeci de tone care transportă idei și mărfuri.  

 Proiectul Centrul multifuncțional de dezvoltare a afacerilor este implementat prin POR DMI 4.1. 

Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală și oferă suport 

optim și adaptabilitate pentru companiile de transport care vor să se mențină pe piață. Aceste servicii sunt 

oferite astfel: servicii de parcare, alimentare carburant, închiriere spații birouri și service camioane. 

 La sfârșitul zilei, rămânem cu un proiect capabil să ofere dezvoltare economică, investiții și locuri de 

muncă pentru oamenii din regiune. 
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