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În atenția: 

Domnului Barna Tánczos, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

Doamnei Adi Croitoru, Președintele Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate 

Domnului Nicușor Dan, Primarul general al capitalei 

Domnului Daniel Băluță, Primarul Sectorului 4 

Domnului Alexandru Popescu, Director, Administrația Națională Apele Române 

Consiliului General al Municipiului București,  

Consiliului Local Sector 4, București 

 

 

Doamnelor și domnilor,  

 

Parcul Natural Văcărești, singurul parc natural situat în mediul urban din 
România, are urgentă nevoie de mobilizarea tuturor instituțiilor care pot contribui 
la un management activ capabil să protejeze, să cultive și să valorifice caracterul 
natural unic al zonei. Prin această scrisoare, Asociația Parcul Natural Văcărești 
(instituția care a coordonat procedura de înființare și a administrat aria protejată) 
invită factorii de decizie la dialog și colaborare. Amânarea deciziilor legate de 
managementul parcului poate avea consecințe deosebit de negative asupra 
echilibrului ecologic al zonei.   

 

Ideea înființării parcului a fost prezentată publicului în paginile revistei National 
Geographic, în anul 2012, de un grup de inițiativă constituit ulterior în Asociația Parcul 
Natural Văcărești. Aceasta a elaborat studiile necesare, a mobilizat resurse și specialiști, a 
unit instituții și oameni reușind, în anul 2016, ceva ce părea imposibil: înființarea primului 
parc natural urban din România. Zona umedă din sudul orașului a devenit cel mai mare 
spațiu verde compact într-un oraș dens, sufocat de trafic și acoperit de beton.  

În perioada 2017 - 2018, aria protejată a fost administrată de către Asociația Parcul 
Natural Văcărești. În cei 2 ani de management, organizația noastră a demarat și susținut 
programe de educație la care au participat peste 5000 de elevi și preșcolari, a creat și 
dezvoltat infrastructura de vizitare a parcului și a elaborat documentele de management, 
reușind să organizeze o administrație eficientă, bazată pe specialiști, personal de teren și 
voluntari.  

În această misiune a beneficiat de sprijinul partenerilor, al sponsorilor, al comunității 
științifice, al publicului larg și a primit susținere din partea unor personalități remarcabile, 
precum Prințul Charles, și a unor organizații internaționale de renume, precum: RAMSAR – 
Convenția Internațională a zonelor umede, Uniunea Internațională pentru Conservarea 
Naturii (IUCN) și Wetland Link International, rețea internațională din care parcul face parte.  

Mandatul Asociației PNV s-a încheiat la finalul anului 2018, ca urmare a OUG nr. 
75/20018, act care a îndepărtat organizațiile neguvernamentale de la administrarea ariilor 
protejate. Responsabilitatea administrării parcului a fost preluată de către Agenția Națională 
pentru Arii Naturale Protejate (ANANP), instituție aflată în subordinea Ministerului Mediului, 
Apelor și Pădurilor (MMAP).  
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Preluarea ariei protejate de către ANANP s-a dovedit o soluție ineficientă. În prezent, 
Parcul Natural Văcărești nu are structură proprie de administrare, nu are regulamentul 
aprobat, nu are plan de management, nu are corp de rangeri. Lipsa pazei și a măsurilor de 
protecție și conservare au afectat aria protejată. Incendiile, braconajul piscicol, scăderea 
nivelului lacurilor din cauza secetei prelungite sunt factori care afectează în mod negativ 
echilibrul ecologic al zonei. Actualmente, parcul este supravegheat și protejat de Asociația 
Parcul Natural Văcărești și de voluntari, cu sprijinul sponsorilor și al donatorilor.   

Parcul Natural Văcăreşti, situat în mijlocul a 15% din populația țării, este cel mai 
simplu și eficient mod de a vorbi oamenilor despre natură și beneficiile pe care aceasta ni le 
oferă. Aria protejată este în sine un centru de promovare a patrimoniului natural, un model 
pentru alte orașe și un exemplu bun de soluții inspirate de natură pentru atenuarea efectelor 
schimbărilor climatice pe care deja le simțim și care vor afecta definitiv viața marilor orașe 
ale lumii.  

După doi ani de abandon ale cărui efecte sunt vizibile, parcul are nevoie urgentă de 
o administrație eficientă care să-i poată asigura protecția și reconstrucția necesare.  

Pe termen scurt este nevoie de aprobarea regulamentului, de pază 
permanentă și de măsuri de conservare a lacurilor și zonelor umede afectate de 
scăderea nivelului apei și de extinderea stufului.  

Pe termen mediu și lung este necesară o structură proprie de administrare, 
alcătuită din specialiști și personal de teren, capabilă să finalizeze și să obțină 
aprobarea planului de management, să atragă resurse, să dezvolte și să promoveze în 
sinergie serviciile ecosistemice oferite de parc.  

Asoc. PNV poate contribui la această perspectivă prin personal calificat, prin 
experiența acumulată în ultimii 6 ani în domenii precum educație, informare, managementul 
ariei protejate, cercetare și monitorizare și prin mobilizarea comunității. Oferim aceste 
resurse într-un viitor parteneriat la care vă invităm să fiți parteneri activi. 

În viziunea noastră, natura devine o componentă majoră a infrastructurii 
urbane, cu rol esenţial în optimizarea calităţii vieţii bucureștenilor, care facilitează accesul 
populaţiei la recreere sănătoasă şi educaţie ecologică. Dorim să o punem în practică prin trei 
obiective strategice: 

1. Parcul Natural Văcăreşti devine model de administrare a unei arii naturale 
protejate, prin implicarea și în beneficiul comunității,  

2. Parcul Natural Văcăreşti devine nucleul unei reţele naţionale de arii protejate 
urbane  

3. Parcul Natural Văcăreşti devine centru național multifuncţional de informare, 
educaţie şi promovare a patrimoniului natural al României, o ambasadă a ariilor 
naturale protejate  

 

Această invitație la dialog și colaborare vine în continuarea unor relații deja stabilite 
anterior. AsociațiaParcul Natural Văcărești a semnat protocoale de colaborare cu ANANP, 
Ministerul Mediului, Primăria Generală a Municipiului București Administrația Națională 
"Apele Române". Primăria Sector 4 și-a manifestat de curând interesul de a se alătura 
demersului, prin hotărârea adoptată în decembrie 2020 de Consiliul Local.  

Considerăm că este un context favorabil pentru ca toate părțile interesate de 
managementul parcului să se așeze la aceeași masă a discuțiilor punând la comun resurse, 
competențe și experiență în beneficiul Parcului Natural Văcărești, al bucureștenilor și, prin 
puterea exemplului, al țării întregi.  
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Așteptăm răspunsul dumneavoastră și vă rămânem la dispoziție pentru orice 
informații suplimentare.  

 

Toate cele bune,  

Dan Bărbulescu 

Director  

Asociația Parcul Natural Văcărești 

 


