REGULAMENTUL PARCULUI NATURAL VĂCĂRESTI

CAPITOLUL I
Înfiinţarea, scopul, limitele, zonarea și managementul Parcului Natural Văcăresti
1

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, în 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 științifică.
Art.3. Limitele PNV sunt descrise și aprobate prin HG 349/2016 privind declararea zonei naturale
Acumulare Văcărești ca parc natural și instituirea regimului de arie naturală protejată (Anexa 1).
Art. 4. Zonarea internă a PNV se va stabili prin Planul de Management al ariei naturale protejate.
Art. 5. Responsabilitatea administrării PNV revine Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate
(denumită în continuare ANANP) prin Serviciul Teritorial București - Ilfov, conform OUG nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.
Art. 6. ANANP elaborează și implementează Planul de Management, desfășoară, organizează și
supraveghează toate activitățile care se desfășoară pe teritoriul PNV, asigurând îndeplinirea
funcțiunilor parcului (educație, recreere, cercetare) și a obiectivelor de management (protecția
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice).
Art. 7. 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. Proiectele, planurile și activitățile propuse a se desfășura pe teritoriul PNV vor fi
supuse spre analiză și avizare ANANP. La solicitarea autorităților de mediu competente, în cadrul
etapei de încadrare de mediu a proiectelor, planurilor, activităților propuse a se desfășura în interiorul
și în vecinătatea Parcului Natural Văcărești, ANANP va analiza proiectele, planurile și/ sau activitățile
respective și va emite un punctul de vedere, urmat de aviz, conform instrucțiunilor proprii și a legislației
specifice.

CAPITOLUL II
Reguli de acces și vizitare în Parcul Natural Văcărești
Art. 8. În PNV sunt permise activităţi de vizitare şi de educaţie, cu respectarea Regulamentului
Parcului.
Art. 9. Accesul în PNV se va face în conformitate cu reglementările ANANP, pe baza achitării unui
tarif conform legislației în vigoare;
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Art. 10. Accesul în interiorul PNV este permis prin locurile unde există facilități de trecere peste
marginea betonată a digului, respectiv:
a) strada Săvinești;
b) colțul digului din fața complexului Asmita Gardens/Observatorului PNV.
Art. 11. Este interzis accesul publicului prin locuri neamenajate.
Art. 12. Este interzis accesul persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor
stupefiante.
Art. 13. Este interzis accesul cu arme de orice tip.
Art. 14 (1) Circulația vizitatorilor este permisă numai pe drumurile/potecile marcate (inclusiv “coama”
digului), considerate trasee de vizitare.
(2) Este interzis accesul publicului în afara acestor trasee.
Art. 15. Abaterea de la traseele menționate la alineatul (1) este permisă pentru:
a) personalul ANANP și reprezentanții instituțiilor de mediu aflați în exercițiul funcțiunii
precum și pentru intervenții în caz de necesitate (poliție, salvare, pompieri, ș.a.);
b) cercetători, în cadrul temelor avizate de ANANP, cu aprobare scrisă din partea ANANP;
c) colaboratori, parteneri, voluntari angrenați în activități organizate/aprobate de ANANP
(protocoale/acorduri scrise);
d) grupuri organizate de ANANP sau cu acordul ANANP, dacă specificul activității necesită
ieșirea de pe drum/potecă; în acest caz conducătorul grupului își asumă răspunderea și va respecta
măsurile de protecție;
e) proprietari de terenuri, pe, spre/ dinspre proprietățile lor.
Art. 16. Vizitatorii au obligația de a evacua deșeurile pe care le generează pe toată durata vizitării
parcului. Deșeurile vor fi evacuate în afara parcului, în locurile special amenajate.

CAPITOLUL III
Reglementarea activităţilor în Parcul Natural Văcărești
A. Activități permise
Art. 17. 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 să 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);
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e) recreere și petrecerea timpului liber în natură;
f) accesul cu câini vaccinați, ținuți în lesă pe toată durata vizitei (cu botniță, în cazul raselor
periculoase, conform legii);
g) picnic în locurile special semnalizate și amenajate, fără aprinderea focului;
h) activități asociate unor proiecte de cercetare științifică, cu acordul scris al ANANP.
Art. 18. 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 migrațiune a faunei sălbatice din Parc;
b) pescuitul, prin orice metode, 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 ANANP;
e) accesul animalelor domestice, cu excepția celor prevăzute la Art. 17 (f), a celor din dotarea
autorităților de ordine publică și a celor care pășunează;
f) abandonarea deșeurilor de orice fel în afara locurilor special amenajate;
g) distrugerea vegetației, tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieților sau
lăstarilor, precum și însușirea celor rupți sau doborâți de fenomene naturale sau de către alte persoane;
h) plantarea de puieți și semințe fără acordul scris al ANANP;
i) camparea și amenajarea de adăposturi, fără acordul scris al ANANP;
j) aprinderea focului fără acordul scris al ANANP;
k) fumatul, cu excepția locurilor aprobate de ANANP, special amenajate și semnalizate
corespunzător și a țigărilor electronice;
l) consumul de băuturi alcoolice;
m) perturbarea liniștii în parc prin orice fel de mijloace (strigăte, pocnitori, folosirea
echipamentelor audio, etc.);
n) distrugerea sau degradarea oricăror construcții sau amenajări de pe teritoriul parcului, a
panourilor informative și a indicatoarelor, precum și 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 ANANP;
p) poluarea de orice fel, inclusiv prin utilizarea detergenților;
q) scăldatul;
r) accesul cu mijloace motorizate, cu excepția:
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- autovehiculelor ANANP sau autorizate de ANANP;
- autovehiculelor Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Gărzii Naționale de Mediu,
Poliției Române, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (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 ANANP, în scop
de monitorizare/cercetare/documentare/curățare/amenajare;
ș) utilizarea dronelor și a altor aparate de zbor, cu excepția cazurilor de documentare și
supraveghere, aprobate de ANANP; această regulă se completează cu prevederile legale în domeniul
aviației;
t) hrănirea animalelor sălbatice de către vizitatori;
ț) activități care pot să genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor;
u) realizarea de săpături, excavații și orice alte lucrări care modifică configurația naturală a
terenurilor din aria naturală protejată fară avizul administratorului;
v) realizarea de focuri de artificii și petarde care generează zgomote și vibrații cu impact
puternic negativ asupra faunei;
x) utilizarea pe timp de noapte a surselor de lumină puternice (lasere, stroboscoape, proiectoare)
ori a surselor de foc precum lampioane zburatoare în vederea preîntâmpinării riscului de incendiere a
vegetației.
Art. 19. Pe teritoriul PNV, următoarele activități sunt permise numai cu aprobarea scrisă prealabilă a
ANANP:
a) plantare de puieți, semințe sau orice alte amenajări silvice; această regulă se completează cu
prevederile legale în domeniul silvic;
b) cositul fânețelor;
c) tăierea vegetației cu scopul de a elimina speciile invazive;
d) recoltarea stufului;
e) colectarea, prelevarea speciilor de floră și faună și a eșantioanelor 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 competiții 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
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către orice persoana fizică sau juridică, în condițiile stabilite de ANANP (inclusiv prin achitarea unei
taxe).
CAPITOLUL IV
Cercetare ştiinţifică
Art. 20. 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. 21. Pe teritoriul PNV, activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară cu acordul scris al ANANP,
care poate sprijini această activitate logistic, în măsura posibilităţilor.
Art. 22. Rezultatele temelor de cercetare vor fi prezentate ANANP. În baza rezultatelor temelor de
cercetare desfăşurate în PNV, acceptate şi avizate de forurile ştiinţifice abilitate, ANANP va propune
măsurile de conservare ce se impun pentru realizarea obiectivelor parcului.
Art. 23. Reconstrucţia habitatelor deteriorate se va face pe baza unui studiu ştiintific avizat de Colegiul
Național Științific.
Art. 24. 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 Colegiul Național
Științific.

CAPITOLUL V
Monitorizarea perimetrului Parcului Natural Văcărești
Art. 25. Monitorizarea perimetrului PNV se asigură de către personalul ANANP și voluntari (acreditați
de/ parteneri ANANP), având următoarele atribuții:
a) asigură respectarea preverilor prezentului regulament și a altor măsuri comunicate de
ANANP;
b) informează și ghidează vizitatorii;
c) asigură colaborarea cu instituțiile relevante pentru aplicarea măsurilor legale din domeniul
ariilor naturale protejate și alte domenii relevante pentru PNV.
Art. 26. ANANP/ partenerii ANANP (cu acordul ANANP) pot instala un sistem de supraveghere
video, funcțional inclusiv pe timpul nopții, pentru observarea activităților contravenționale și inițierea
măsurilor de prevenire și răspuns.

CAPITOLUL VI
Construcţii
Art. 27. Pe teritoriul PNV este interzisă realizarea de construcţii, cu excepţia:
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a) celor care deservesc activităţi de cercetare și/ sau de administrare şi gospodărire a parcului,
cu aprobarea ANANP 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;
d) la întocmirea Planurilor de urbanism ce se suprapun total sau parțial cu aria naturală protejată
se va tine seama de prevederile Planului de Management, a legislației și principiilor ecologice.

CAPITOLUL VII
Finanţarea activităţilor și proiectelor
Art. 28. Finanţarea activităţilor și proiectelor ANANP se poate asigura din fonduri provenite din:
- taxe și tarife pentru servicii și activități speciale desfășurate în parc;
- proiecte desfășurate în colaborare cu alte organizaţii/instituţii şi finanţate prin programe
locale, naţionale sau internaţionale;
- subvenţii, donaţii, sponsorizări, contribuţii etc.;
- 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 VIII
Sancţiuni
Art. 29. Încălcarea dispoziţiilor prezentului Regulament atrage, după caz, răspunderea
contravenţională, penală, materială sau civilă conform legislaţiei în vigoare.
Art. 30. 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. 31. Aplicarea prezentului Regulament se face de către personalul ANANP și de către personalul
instituțiilor abilitate ale statului, în limita competențelor acestora.
Art. 32. Personalul ANANP îşi va dovedi identitatea cu legitimaţii de serviciu.
Art. 33. În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu personalul ANANP 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.
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Art. 34. Constituie contravenție neprezentarea actelor de identitate, când acestea sunt solicitate de
personalul ANANP la constatarea unor acțiuni/fapte ce constituie contravenții.
Art. 35. Constatarea faptelor ce constituie contravenții și aplicarea sancțiunilor se fac de către
personalul ANANP și de către personalul altor instituții ale statului, în baza competențelor legale.
Art. 36. În exercitarea atribuțiilor de serviciu privind monitorizarea perimetrului PNV, apărarea și
administrarea ariei naturale protejate, personalul împuternicit al ANANP are dreptul de a constata și
sancționa contravenții conform prezentului Regulament și legislației specifice ariilor naturale protejate.
CAPITOLUL IX
Dispoziţii finale
Art. 37. În cazul producerii de fenomene de forţă majoră (incendii, calamităţi, epizootii, focare de
infecţii etc.) instituţiile abilitate intervin conform prevederilor legale.
Art. 38. Prezentul regulament poate fi modificat de către ANANP, cu aprobarea autorității responsabile
privind protecția mediului.
Art. 39. Regulamentul va fi adus la cunoştinţa publicului prin postarea pe pagina web a ANANP, prin
materiale tipărite distribuite vizitatorilor; extrase importante vor fi afișate în punctele de acces.
Art. 40. Anexa 1 face parte integrantă din prezentul Regulament.
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