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Despre Parcul Natural Văcărești 

 

Parcul Natural Văcărești a fost înființat prin HG nr. 349/11.05.2016. Un parc natural este 

o “arie protejată administrată în principal pentru conservarea peisajului și recreere”. În 

clasificarea UICN corespunde categoriei V - ”peisaj protejat”. 

Este primul parc natural urban din România, situat la numai 5 km de centrul capitalei, și 

cel mai mare spațiu verde compact din București, acoperind o suprafață de 184 ha. 

Parcul Natural Văcărești este administrat de Asociația Parcul Natural Văcărești (conform 

Contractului nr. 3370/GLG/07.04.2017 încheiat cu Ministerul Mediului), în parteneriat cu 

Primăria Municipiului București și alte instituții cu experiență în cercetare, protecția și 

conservarea naturii, ecoturism, educație. 

Misiunea administrației Parcului Natural Văcărești: 

1. Protejarea diversității biologice pe care o adăpostește parcul și pentru care a fost declarat 

arie naturală protejată 

2. Promovarea modalităților de recreere sănătoasă în mijlocul naturii și a ecoturismului 

3. Susținerea activităților educaționale pentru cunoașterea și interpretarea naturii și a 

cercetării științifice a zonei 

Fauna 

Ținând cont de evoluția zonei, care a fost puternic afectată de activitățile antropice, fauna 

Parcului Natural Văcărești se caracterizează în primul rând printr-o extraordinară capacitate de 

revenire, speciile existente recucerind zona în ultimii 20 ani, după încheierea lucrărilor la 

șantierul hidrotehnic. Remarcabil este faptul că sunt prezente specii din mai multe grupe  

 

 



   

 

 

4 

 

(mamifere, păsări, reptile și amfibieni, pești, insecte), reprezentând, alături de speciile floristice, 

un ecosistem aflat în stare de echilibru natural, prin prezența tuturor treptelor piramidei trofice. 

Dintre nevertebrate, datele actuale cuprind reprezentanţi din şase ordine de insecte: 

Odonata, Orthoptera, Mantodea, Heteroptera, Coleoptera şi Hymenoptera. O specie nouă pentru 

fauna României a fost identificată aici (Tetramesa variae) şi alte trei specii au fost semnalate 

pentru prima oară în partea de sud a ţării (Tetramesa cereipes, Bruchophagus astragali şi Systole 

tuonela). 

Vertebratele cuprind: 

 pești: caras, biban, babușcă, roșioară, murgoi bălțat, oblete, știucă 

 amfibieni: triton cu creastă (Triturus cristatus), triton comun (Lissotriton vulgaris), 

izvoraș cu burta roșie (Bombina bombina), broasca mare de lac (Pelophylax ridibunda), 

brotăcelul răsăritean (Hyla orientalis) 

 reptile: țestoasa de apă (Emys orbicularis), șopîrlă de cîmp (Lacerta agilis), șarpe de casă 

(Natrix natrix), șarpe de apă (Natrix tessellata) 

 păsări – până în prezent au fost identificate 152 de specii, cele mai multe protejate la 

nivel național și internațional: lebăda de vară (Cygnus olor), rața mare (Anas 

platyrhynchos), chirighița cu obraz alb (Chlidonias hybridus), rața roșie (Aythya nyroca), 

cormoranul mic (Microcarbo pygmeus), stârcul de noapte (Nycticorax nycticorax), 

corcodelul mare (Podiceps cristatus), lișița (Fulica atra), găinușa de baltă (Gallinula 

chloropus), pescărușul râzător (Chroicocephalus ridibundus), șoimul rândunelelor (Falco 

subbuteo), eretele de stuf (Circus aeruginosus), vânturelul roșu (Falco tinnunculus), 

porumbelul gulerat (Columba palumbus), boicușul (Remiz pendulinus) etc. 

 mamifere: vidră (Lutra lutra), vulpe (Vulpes vulpes), nevăstuică (Mustela nivalis), 

chițcan pitic (Sorex minutus), bizam (Ondatra zibethica), lilieci. 
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Flora 

Pe teritoriul Parcului nu sunt habitate naturale, fiind vorba de comunități recent instalate. 

Totuși, Văcărești rămâne ultima zonă dintr-o suprafață mai largă cu vegetație specifică zonelor 

umede, unde sunt citate câteva specii mai deosebite, cum ar fi relictul pentru câmpie Menyanthes 

trifoliata, specia de interes comunitar Lindernia procumbens sau Wolffia arrhiza, o specie foarte 

rară, considerată amenințată la nivel național. Inventarul floristic al parcului numără în prezent 

331 taxoni. 

Conform descrierii habitatelor din România, în Parcul Natural Văcărești au fost identificate: 

 R2202 Comunităţi danubiene cu Lemna minor, Lemna trisulca, Spirodella 

polyrhiza şi Wolffia arrhiza (aceste comunități au corespondent habitatul Natura 2000 cu 

cod 3150); 

 R5305 Comunităţi danubiene cu Typha angustifolia şi Typha latifolia; 

 R8704 Comunităţi antropice cu Polygonum aviculare, Lolium perenne, Sclerochloa 

dura şi Plantago major; 

 R8703 Comunităţi antropice cu Agropyron repens, Arctium lappa, Artemisia annua, 

Ballota nigra 

Dintre speciile arborescente predomină speciile de salcie: Salix alba, Sallix 

fragilis (răchită), Salix cinerea (zălog) și plop (Populus sp.), sălcioara (Elaeagnus angustifolia), 

dar și specii exotice precum cenușarul (oțetar chinezesc sau arborele paradisului - Ailanthus 

altissima), frasinul american (Fraxinus pennsylvanica) și ulmul siberian (Ulmus pumilla), sau 

specii fructifere comune precum: corcodușul (Prunus cerasifera), dudul alb (Morus alba) și 

nucul (Juglans regia). 

Dintre arbuști sunt prezenți glădița (Gleditsia triacanthos), măceșul, păducelul, socul, murul 

etc. 
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Harta traseelor turistice. 

 

Tur ghidat în PNV. 
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Proiectul Ranger Urban 

 

Voluntariatul este un element prezent în viața Parcuui încă de la bun început. Buna lui 

funcționare, precum și integrarea acestuia în comunitate depind într-o mare măsură de implicarea 

oamenilor în acțiuni de voluntariat.    

Parcul oferă o ocazie exelentă pentru mobilizarea oamenilor interesați de natură, protecția 

mediului, cunoaștere și educație, iar proiectul Ranger Urban îmbină aceste interese cu activitatea 

de voluntar, în favoarea Parcului și a comunității.  

 Proiectul  este un call to action pentru conservarea naturii urbane găzduite de Parc. Ne 

propunem să formăm o comunitate de pasionați de cele enumerate mai sus, pe care să îi formăm 

ca “oameni ai Parcului”. Vrem să sădim în membrii comunităților (mai mult sau mai puțin 

apropiate geografic Parcului) sentimentul responsabilității față de sălbăticia ce ne-a fost dată în 

inima Bucureștiului. Ne dorim ca această comunitate de rangeri din oraș să fie cât mai mare și 

mai variată.  

Fiecare grup nou format de rangeri voluntari va participa la o sesiune de training ținută de 

către rangerii specialiști ai echipei Administrației Parcului. Aceștia vor fi instruiți cu privire la 

aspecte precum: elemente de așezare, regulament, proceduri în diverse cazuri, informații pentru 

ghidarea vizitatorilor, floră și faună.  

Sediul rangerilor este amplasat în inima Parcului:  

O mică construicție din lemn, dotată cu toate cele necesare începând cu trusa de prim 

ajutor, echipamente de stingere a incendiilor, și până la ghiduri de identificare a florei și faunei.  

Aici se vor desfășura sesiunile de training, iar voluntarii pot avea acces la echipamentul 

necesar activităților pe care le desfășoară, își pot lăsa lucrurile în siguranță, își pot da punct de 

întâlnire sau se pot odihni după patrulare.   

Proiectul Ranger Urban se desfășoară cu sprijinul Banca Transilvania.  
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Localizarea sediului Rangerilor Urbani. 
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Cum poți ajuta ? 

În calitate de ranger voluntar al Parcului, sunt diverse modlaități în care te poți implica:  

 Actiuni de pază și protecție – patrulari.  

Vei patrula prin Parc, vei interacționa cu vizitatorii, îi vei îndruma și le vei 

răspunde la întrebări. În cazul în care observi vreo neregulă, vei interveni sau vei anunța 

echipa Parcului. Exemple de cazuri în care vei putea  interveni  sau vei solicita ajutor din 

partea noastră sau a autorităților: incendii, braconaj, comportament neadecvat, sau alte 

acțiuni menționate în regulament.  

 Acțiuni de igienizare, toaletare, consolidare poteci și infrastructură.  

Vei da o mână de ajutor în amenajarea căilor de acces, amplasarea panourilor de 

informare și a altor a altor elemente d einfrastructură.   

 Acțiuni de monitorizare și conservare a biodiversității.  

Vei documenta speciile de floră și faună, vei amplasa cuiburi sau hrănitori, le vei 

alimenta cu semințe pe timp de iarnă, vei planta, vei fii atent ca turiștii să nu plece cu 

animale sălbatice dar nici să nu introducă unele noi și vei monitoriza zonele afectate de 

speciile  invazive.  

  Acțiuni educative, ghidaj, observații ornitologice.  

Vei participa la desfășurarea tururilor ghidate cu grupuri, la evenimentele 

organizate în Parc, și/sau ne vei comunica observațiile ornitologice făcute. 

 

Cum devii ranger urban? 

Înscrierile pentru voluntariat se fac pe website-ul Parcului, la secțiunea “Fii Ranger 

Urban”, prin completarea formularului.   

După ce ai completat formularul, noi te vom contacta, ca în cel mai scurt timp posibil să te 

poți alătura echipei.  
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Ne vedem în teren! 

 

Voluntari amplasând cuiburi artificiale pentru păsări. 

 

Voluntari amplasând panouri informative. 
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Regulamentul Parcului Natural Văcărești 

 

Capitolul 1 

Înfiinţarea, scopul, limitele, responsabilitățile 

 

Art. 1. Parcul Natural Văcărești (denumit în continuare PNV) a fost înfiinţat în anul 2016 prin 

Hotărârea de Guvern nr. 349/11.05.2016, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 

371/13.05.2016, in temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul 

ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Art. 2. PNV este o arie naturală protejată corespunzătoare categoriei V IUCN, care are ca scop 

protecţia şi conservarea ansamblului peisagistic și a biodiversității, oferind posibilitatea 

desfășurării activităților educative, recreative, turistice și de cercetare ştiinţifică. 

Art. 3. (1) Descrierea limitelor teritoriale ale PNV conform HG nr. 349/2016, sunt prezentate în 

Anexa 1 la Regulament. 

(2) Zonele funcționale ale PNV vor fi stabilite prin Planul de management. 

Art. 4. (1) Responsabilitatea administrării PNV revine Administrației Parcului Natural Văcărești 

(APNV), conform Contractului nr. 3370/GLG/07.04.2016 – 15/APNV/07.04.2016. 

Art. 5. APNV elaborează și implementează Planul de Management, desfășoară, organizează și 

supraveghează toate activitățile care se desfașoară pe teritoriul PNV, asigurând îndeplinirea 

funcțiunilor parcului (educație, recreere, cercetare) și a obiectivelor de management, protecția 

habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice. 

Art. 6. Activitățile APNV legate de managementul biodiversității sunt coordonate și aprobate de 

Consiliul Știintific al PNV (denumit în continuare CS), constituit in baza Art. 19 (4), (5) din 

OUG nr. 

57/2007, cu modificările și completările ulterioare. 



   

 

 

12 

 

Art. 7. Participarea factorilor interesați la managementul PNV se asigură prin Consiliul 

 

Consultativ de Administrare, organism cu rol consultativ în planificarea și desfășurarea 

activităților 

specifice, constituit în baza Art. 19 (2), (3) din OUG nr. 57/2007, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Art. 8. Pe teritoriul PNV și în vecinătatea acestuia se interzic activitățile care generează un 

impact negativ semnificativ asupra speciilor sălbatice, habitatelor naturale și peisajelor pentru 

care a fost desemnat parcul. Planurile, proiectele și activitățile propuse a se desfășura pe teritoriul 

PNV vor fi supuse spre analiză și avizare APNV. Avizul (pozitiv sau negativ) va fi emis în baza 

hotarârii CS. 

 

Capitolul 2 

            Reguli de acces și vizitare 

 

Art. 9. Vizitarea PNV este gratuită. 

Art. 10. Accesul publicului este permis între orele 06:00 – 22:00 în perioada 1 aprilie – 30 

septembrie și 07:00 – 17:00 în perioada 1 octombrie – 31 martie. 

Art. 11. (1) Accesul în interiorul digului este permis prin locurile unde există facilități de trecere 

peste marginea betonată a acestuia, respectiv: 

a) Strada Săvinești; 

b) Colțul digului de la intersecția Splaiul Dâmboviței cu Șoseaua Vitan-Bârzești; 

c) Colțul digului din fața complexului Asmita Gardens/Observatorului PNV. 

(2) Este interzis accesul publicului (atât pietonal, cât și cu biciclete) prin locuri neamenajate. 

(3) Este interzis accesul persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor 

stupefiante. 

 (4) Este interzis accesul cu arme de orice tip. 

Art. 12. (1) Circulația vizitatorilor este permisă numai pe drumurile/potecile marcate (inclusiv 

“coama” digului), considerate trasee de vizitare. 
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(2) Este interzis accesul publicului în afara acestor trasee. 

(3) Abaterea de la traseele menţionate la alineatul (1) este permisă pentru: 

a) Personalul APNV și reprezentanții instituțiilor de mediu aflați in exercițiul funcțiunii 

 

și pentru intervenții în caz de necesitate (poliție, salvare, pompieri); 

b) Cercetători, în cadrul temelor avizate de APNV, cu aprobare scrisă din partea APNV; 

c) Colaboratori, parteneri, voluntari angrenați în activități organizate/aprobate de 

APNV; 

d) Grupuri organizate de APNV sau cu acordul APNV, dacă specificul activității 

necesită ieșirea de pe drum/potecă; în acest caz conducatorul grupului își asumă 

răspunderea și va respecta măsurile de protecție; 

e) Proprietari de terenuri, pe, spre/ dinspre proprietățile lor. 

Art. 13. Vizitatorii au obligaţia de a evacua deşeurile pe care le generează pe toată durata 

vizitării parcului. Deșeurile vor fi evacuate în afara parcului, în locurile special amenajate. 

 

Capitolul 3 

Reglementarea activităţilor în Parcul Natural Văcărești 

 

A. Activități permise 

Art. 14. Pe suprafața PNV sunt permise următoarele activități: 

a) Plimbări pe jos și alergare pe drumurile și potecile existente, marcate pe harta 

parcului; 

b) Plimbări cu bicicleta pe drumurile și potecile existente, cu o conduită care să nu 

deranjeze sau sa pună în pericol ceilalți vizitatori; 

c) Vizite instructiv-educative, ore în aer liber pentru elevi, studenți; 

d) Observarea naturii, activități foto-video pentru uz personal (necomercial); 

e) Recreere și petrecerea timpului liber în natură; 

f) Accesul cu câini vaccinați, ținuți în lesă pe toată durata vizitei (și cu botniță, în cazul 

raselor periculoase, conform legii). Notă: Patrulele organizate cu scop de pază pot 
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utiliza în acţiunile lor câini utilitari. 

g) Picnic în locurile special semnalizate și amenajate, fără aprinderea focului; 

h) Activități asociate unor proiecte de cercetare științifică, cu acordul scris al APNV. 

B. Activități interzise 

Art. 15. Pe suprafața PNV sunt interzise următoarele activități: 

 

a) Vânătoarea, capturarea sau vătămarea animalelor, prin orice metode; perturbarea 

intenționată în cursul perioadelor de reproducere, creștere, hibernare și migrație; 

b) Pescuitul, prin orice metode, atât de pe maluri sau de pe gheață, cât și din 

ambarcațiuni, precum și deținerea sau transportarea pe teritoriul PNV a 

instrumentelor de pescuit de orice fel; 

c) Distrugerea cuiburilor, colectarea ouălor; 

d) Eliberarea, abandonarea sau introducerea de specii de plante sau animale, fără 

acordul scris al APNV; 

e) Accesul animalelor domestice, cu excepția celor prevăzute la Art. 14 f), și 

pășunatul; 

f) Abandonarea deşeurilor de orice fel în afara locurilor special amenajate; 

g) Distrugerea vegetației, tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, 

puieţilor sau lăstarilor, precum şi însuşirea celor rupţi sau doborâţi de fenomene 

naturale sau de către alte persoane; 

h) Plantarea de puieți și semințe fără acordul scris al APNV; 

i) Camparea și amenajarea de adăposturi, fără acordul scris al APNV; 

j) Aprinderea focului fără acordul scris al APNV; 

k) Fumatul, cu excepția locurilor aprobate de APNV, special amenajate și semnalizate 

corespunzător și a țigărilor electronice; 

l) Consumul de băuturi alcoolice; 

m) Perturbarea liniştii în parc prin orice fel de mijloace (strigăte, pocnitori, folosirea 

echipamentelor audio etc.) 

n) Distrugerea sau degradarea oricăror construcţii sau amenajări de pe teritoriul 
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parcului, a panourilor informative și a indicatoarelor, precum şi a plăcilor, stâlpilor 

sau semnelor de marcaj de pe traseele de vizitare și a semnelor de delimitare a 

parcului; 

o) Săpăturile în vederea colectării de materiale reciclabile, cu excepția activităților de 

colectare a deșeurilor organizate și coordonate de către administrația parcului; 

p) Poluarea de orice fel, inclusiv prin utilizarea detergenților; 

q) Scăldatul; 

 

r) Accesul cu mijloace motorizate, cu excepția: 

i. autovehiculelor APNV sau autorizate de APNV; 

ii. autovehiculelor Ministerului Mediului, Apelor Romane, Agenției Naționale 

pentru Arii Naturale Protejate, Gărzii de Mediu, poliției, salvării, pompierilor 

(pentru exercitarea atribuțiilor sau pentru intervenții de urgență). Cu excepția 

cazurilor de strictă necesitate, aceste autovehicule vor circula numai pe: drumul 

de pe coama digului, pe latura interioară betonată a digului și pe drumul de 

utilitate din interiorul parcului; 

s) Accesul pe apă, cu orice tip de ambarcațiune, cu excepția celor autorizate de APNV, 

în scop de monitorizare/cercetare/documentare/curățare/amenajare; 

t) Utilizarea dronelor și a altor aparate de zbor, cu excepția cazurilor de documentare 

și supraveghere, aprobate de APNV; această regulă se completează cu prevederile 

legale în domeniul aviației; 

u) Hrănirea animalelor sălbatice de către vizitatori. 

C. Activități reglementate 

Art. 16. Pe teritoriul PNV, următoarele activități sunt permise numai cu aprobarea scrisă 

prealabilă a APNV: 

a) Plantare de puieți, semințe sau orice alte amenajări silvice; 

b) Cositul fânețelor; 

c) Tăierea vegetaţiei cu scopul de a elimina speciile invazive; 

d) Recoltarea stufului; 
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e) Colectarea, prelevarea speciilor de floră și faună şi a eşantioanelor de origine 

naturală de orice fel; 

f) Proiecte și activități de reconstrucție ecologică; 

g) Eliberarea/ introducerea de plante și animale, indiferent de specie; 

h) Organizarea de competiţii sportive; 

i) Camparea, în scopuri de monitorizare/cercetare/documentare sau educative; 

j) Desfășurarea activităților comerciale, inclusiv organizarea de excursii de grup, 

tururi ghidate, workshop-uri foto-video, ședințe foto-video comerciale (prezentare 

produse, lifestyle, modă etc.), de către orice persoana fizică sau juridică, în 

condițiile stabilite de APNV (inclusiv prin achitarea unei taxe). 

 

Capitolul 4 

Cercetare ştiinţifică 

 

Art. 17. Cercetarea ştiinţifică în PNV va urmări în principal realizarea obiectivelor de 

management al biodiversităţii şi peisajului PNV și de dezvoltare/ limitare a ecoturismului în 

zonă. 

Art. 18. Pe teritoriul PNV, activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară cu acordul scris al 

APNV, care poate sprijini această activitate logistic, în măsura posibilităţilor. 

Art. 19. Rezultatele temelor de cercetare vor fi prezentate APNV. În baza rezultatelor temelor 

de cercetare desfăşurate în PNV, acceptate şi avizate de forurile ştiinţifice abilitate, APNV va 

propune măsurile de conservare ce se impun pentru realizarea obiectivelor parcului. 

Art. 20. Reconstrucţia habitatelor deteriorate se va face pe baza unui studiu ştiintific avizat de 

CS. 

Art. 21. În cazul apariţiei unor noi specii invazive care periclitează integritatea ecosistemelor, se 

vor lua măsuri de stopare şi eliminare a acestora pe baza documentaţiilor avizate de CS. 
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Capitolul 5 

Monitorizarea perimetrului Parcului Natural Văcărești 

 

Art. 22. Monitorizarea perimetrului Parcului Natural Văcărești se asigură prin rangerii angajați 

ai APNV și rangeri voluntari, având următoarele atribuții: 

a) asigură respectarea preverilor prezentului regulament și a altor măsuri 

comunicate de APNV; 

b) informează și ghidează vizitatorii; 

c) asigură colaborarea cu instituțiile relevante pentru aplicarea masurilor legale din 

domeniul ariilor naturale protejate și alte domenii relevante pentru PNV. 

Art. 23. APNV poate instala un sistem de supraveghere video, funcțional inclusiv pe timpul 

nopții, pentru observarea activităților contravenționale și inițierea măsurilor de prevenire și 

răspuns. 

 

Capitolul 6 

Construcţii 

 

Art. 24. Pe teritoriul PNV este interzisă realizarea de orice construcţii, cu excepţia: 

a) celor care deservesc activităţi de cercetare și/ sau de administrare şi gospodărire 

a parcului, cu aprobarea APNV și respectarea prevederilor legale; 

b) celor care facilitează accesul și circulația în siguranță a vizitatorilor pe traseele 

amenajate, precum și observarea faunei și a peisajului; 

c) construcțiilor prevăzute în Planul de Management, destinate strict îndeplinirii 

funcțiunilor PNV. 
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Capitolul 7 

Finanţarea activităţilor și a proiectelor 

 

 

Art. 25. Finanţarea activităţilor și proiectelor APNV se poate asigura din fonduri provenite din: 

 

a) Taxe și tarife pentru servicii și activități speciale desfășurate în parc; 

b) Proiecte desfășurate în colaborare cu alte organizaţii/instituţii şi finanţate prin 

programe locale, naţionale sau internaţionale; 

c) Subvenţii, donaţii, sponsorizări, contribuţii etc.; 

d) Comercializarea de cărți, broșuri, postere, articole de îmbrăcăminte, produse 

promoționale conținând în principal imagini din parc și/ sau sigla parcului 

e) Fonduri publice, respectiv finanțări europene sau naționale pentru arii naturale 

protejate și administrarea acestora, inclusiv de la bugetul statului conform OUG 

57/2007 aprobată prin Legea 49/2011 cu modificările și completările ulterioare, și 

celorlalte reglementări legale în vigoare. 

 

Capitolul 8 

Sancţiuni 

 

Art. 26. Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea 

contravenţională, penală, materială sau civilă conform legislaţiei în vigoare. 

Art. 27. Încălcarea prevederilor din prezentul regulament constituie contravenţii, dacă faptele 

nu au fost săvârşite astfel încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, și se sancționează 

conform OUG 57/2007 aprobată prin Legea 49/2011 cu modificările și completările ulterioare, și 

celorlalte reglementări legale în vigoare. 

Art. 28. Aplicarea prezentului Regulament se face de către personalul APNV și de către 

personalul instituțiilor abilitate ale statului, în limita competențelor acestora. 

Art. 29. Personalul APNV îşi va dovedi identitatea cu legitimaţii de serviciu. De asemenea, 
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echipa APNV este prezentată publicului prin diferite mijloace de informare (pagina web, 

massmedia, panouri, pliante și alte materiale). 

 

Art. 30. În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu personalul APNV are dreptul de a solicita 

legitimarea persoanelor care au comis fapte sau au fost surprinse încercînd să comită fapte care 

constituie contravenții pe raza PNV. 

Art. 31. Constituie contravenție neprezentarea actelor de identitate, când acestea sunt solicitate 

de personalul APNV la constatarea unor acțiuni/fapte ce constituie contravenții. 

Art. 32. Constatarea faptelor ce constituie contravenții și aplicarea sancțiunilor se fac de către 

personalul APNV și de către personalul altor instituții ale statului, în baza competențelor legale. 

Art. 33. În exercitarea atribuțiilor de serviciu privind monitorizarea perimetrului PNV, apărarea 

și administrarea ariei naturale protejate, precum și în activitatea de constatare și sancționare a 

contravențiilor din prezentul Regulament, personalul APNV este asimilat personalului care 

îndeplinește funcții ce implică exercițiul autorității de stat. 

 

Capitolul 9 

Dispoziţii finale  

 

Art. 34. În cazul producerii de fenomene de forţă majoră (incendii, calamităţi, epizootii, focare 

de infecţii etc.) instituţiile abilitate intervin conform prevederilor legale. 

Art. 35. Prezentul regulament poate fi modificat de către APNV, în baza hotărârii CS și cu 

aprobarea autorității responsabile din domeniul ariilor naturale protejate. 

Art. 36. Regulamentul va fi adus la cunoştinţa publicului prin postarea pe pagina web a APNV, 

prin materiale tipărite distribuite vizitatorilor; extrase importante vor fi afișate în punctele de 

acces. 

Art. 37. Anexele 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul Regulament. 

Anexa 1 Descrierea limitelor Parcului Natural Văcărești, 

conform HG nr. 349/2016 

Limitele Parcului Natural Văcăreşti sunt constituite de către limita exterioară a drumurilor de 
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contur de pe coronamentul digului Acumulării Văcăreşti: 

a) limita nord-estică (dinspre Splaiul Unirii): porneşte pe drenul perimetral de la baza taluzului 

extern, la intersecţia Splaiul Unirii cu Strada Glădiţei şi continuă în linie dreaptă, în lungul 

digului 

şi şoselei, urmărind marginea dinspre Splaiul Unirii a spaţiului verde, spre sud-est, pe o lungime 

de 1.340 m, până în colţul nord-estic al amenajării, în dreptului canalului de deversare; 

b) limita estică (dinspre şoseaua Vitan-Bârzeşti): porneşte înspre sud pe drenul perimetral de 

 

la baza taluzului extern, din dreptul canalului de deversare, pe un traseu rectiliniu, urmărind 

marginea dinspre şoseaua Vitan-Bârzeşti a spaţiului verde, pe o lungime de 925 m; 

c) limita sudică (dinspre Şoseaua Olteniţei): urmăreşte conturul amenajării hidrotehnice, mai 

întâi înspre vest, pe o lungime de 310 m, apoi înspre sud-vest, pe o lungime de 440 m, până în 

dreptul intrării dinspre strada Săvineşti, apoi înspre nord-vest, pe o lungime de 415 m, până în 

dreptul intrării dinspre strada Ionescu Florea. De aici, limita continuă printr-o inflexiune în 

interior, în lungime de 220 m, în dreptul străzii Lunca Bârzeşti, apoi continuă din nou înspre 

vest, pe o lungime de 240 m, până în colţul sud-vestic al amenajării; 

d) limita vestică (dinspre Calea Văcăreşti): urmăreşte tot marginea amenajării hidrotehnice, mai 

întâi pe marginea superioară a lacului, apoi în lungul drenului perimetral de la baza taluzului 

extern, înspre nord, aproape rectiliniu, pe o lungime de 1.450 m, până în colţul nord-vestic al 

amenajării. 
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Abordarea situațiilor deosebite. Proceduri de intervenție 

 

 Numere de telefon: 

Sistemul Național Unic Pentru Apeluri De Urgență - 112 

Dispeceratul Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti – 0219752 

Dispeceratul Poliţiei Locale a Sectorului 4  - 021.9441 

Ranger PNV Vlad Cioflec 0724.71.11.59  

 

 Exemple de situaţii de urgenţă: 

INCENDII DE VEGETAȚIE  

PRĂBUŞIRI CONSTRUCȚII / ARBORI  

AGRESIUNI ANIMALE CU VICTIME  

PERICOL DE AGRESIUNE ANIMALE  

PERSOANĂ INCONŞTIENTĂ  

CONFLICTE ŞI AGRESIUNI FIZICE  

TÂLHĂRIE  
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 Exemple de situaţii de competenta Poliţiei Locale: 

DEPOZITAREA DEȘEURILOR 

BRACONAJUL 

APRINDEREA FOCULUI ÎN ZONE UNDE ACEST LUCRU ESTE INTERZIS 

DETERIORAREA INFRASTRUCTURII 

TULBURAREA LINIŞTII ŞI ORDINII PUBLICE 
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Principalele poteci (linii verzi) și zone în care se înregistrează frecvent încălcări ale 

regulamentului Parcului (1-5). 
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Amenințări la adresa parcului: 

 

A. Incinerarea deșeurilor pentru valorificarea diferitelor metale ( ex: cabluri , anvelope). 

Vetrele de foc utilizate cel mai frecvent sunt cele situate în colțul nord-estic (spre târgul de 

mașini Vitan) și pe interiorul laturii paralele cu râul Dâmbovița. [zona 1]  

Acțiune recomandată: sosirea în cel mai scurt timp la locul faptei, punerea persoanei care 

a pornit focul sa îl stinga și să curețe zona. În caz de refuz se părăsește locul și se anunță Poliția 

Locală. 

 

B. Capturarea prin orice mijloace a speciilor de pești și păsări. Prinderea cu atrape a 

păsărilor cântătoare se făcea în general în zona platformelor betonate de pe latura nordică. 

Braconajul piscicol cu ambarcațiuni și plase monofiament s-a înregistrat în special pe lacul mare 

situat în față hotelului Rin. [zona 2] 

Acțiune recomandată: Pentru persoane cu undița - aducerea la cunoștiință a interdicției de 

pescuit pe teritoriul ariei protejate, asigurarea strângerii uneltelor și desurilor. În cazul 

persoanelor aflate în ambarcațiuni (altele decât cele aparținând APNV) sau depistate cu păsări in 

cuști se anunță Poliția Locală fără a interveni. 

 

C. Câinii comunitari & câinii fără lesă și botniță. Haitele de câini se evita și localizarea se 

raportează personalului APNV. În general pătrund din zonele adiacente prin strada Savinesti. 

[zona 3] Deținătorii câinilor care îi plimbă in parc fără lesă și botniță vor fi informați asupra 

necesității respectării acestor obligații. 
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D. Depozitarea ilegală a deșeurilor. În cazul observării unui nou depozit de deșeuri în 

zona taluzului va fi contactat personalul APNV. Pentru situațiile în care se surprinde în fapt 

autovehiculul cu care au fost transportate se va nota numărul mașinii apoi se va contacta Poliția 

Locală. [zona 4] 

 

E. Consumul de băuturi alcoolice și țigarete. Aprinderea focului și consumul de alcool pe 

teritoriul PNV sunt interzise. În cazul depistării unor persoane care încalcă aceste reguli ele vor fi 

informate asupra prevederilor și rugate să stingă țigările. [zona 5] 

 

F. Camparea / Construirea de adăposturi improvizate. Locuirea permanentă sau 

temporară în PNV este strict interzisă. Identificarea persoanelor care încearcă să innopteze 

ascunse în vegetație se raportează personalului APNV. 

 

G. Deteriorarea panourilor de informare, orientare sau avertizare, a structurilor pentru 

monitorizarea faunei, sau a pubelelor de gunoi. Depistarea persoanelor cu comportament deviant 

se anunță dipsceratului Poliției Locale. 

 

H. Incendiile de vegetație. Orice focar de incendiu localizat în zonele cu vegetație (stuf, 

plante erbacee) va fi imediat comunicat la numărul unic de urgențe 112 și apoi personalului 

APNV. Observatorul se va retrage într-o zona sigură a Parcului de unde va supraveghea zona și 

va ține legătură cu pompierii pentru ghidarea acestora în teren până la sosirea pentru 

neutralizarea incendiului. 
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Alte situați care necesita comunicarea cu personalul APNV: 

1) identificarea de cadavre aparținând animalelor sălbatice din urmăotarele categorii: 

pești, amfibieni, reptile, păsări și mamifere; 

2) localizarea puilor nezburatori prezenți în afara cuiburior; 

3) identificarea plaselor de pescuit abandonate în apă sau în vegetație; 

4) observații de animae sălbatice rămase captive în diferite structuri antropice (de ex. guri 

de vizitare); 

 

 

Țestoasa cu tâmple roșii (Trachemys scripta elegans) – specie invazivă în PNV. Eliberarea acestora este strict interzisă pe teritoriul Parcului. 

Exemplarele speciilor invazive se capturează și se relocheaza în adăposturi ori se dau spre adopție.  
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Contactează-ne! 

 

Adresa: Splaiul Unirii, nr. 168, bl. T4, Et. 16, Ap. 1601, Sector 4, București 

Pe Facebook: https://www.facebook.com/parculnaturalvacaresti/ 

E-mail: vlad@parcnaturalvacaresti.ro 

Persoana de contact: ranger Vlad Cioflec - 0724.71.11.59 


