GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind declararea zonei naturale Lacul Văcărești ca parc natural și instituirea regimului de arie
naturală protejată
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 8 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și compltările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre :
Art. 1 - Se declară zona naturală Lacul Văcărești ca parc natural.
Art. 2. Se instituie regimul de arie naturală protejată şi se aprobă încadrarea în categoria de
management parc natural pentru Lacul Văcărești.
Art. 3 (1) Parcul Natural Văcărești se delimitează potrivit anexei nr. 1.
(2) Anexa nr. 1 constituie bază pentru realizarea sistemului informaţional al ariilor naturale
protejate, secţiunea arii naturale protejate.
Art. 4 (1) Administrarea Parcului Natural Văcărești se face conform prevederilor legale în vigoare.
(2) Structura minimă de personalul prevăzut pentru administraţia Parcului Natural Văcărești este
prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 5 (1) Limitele Parcului Natural Văcărești, prevăzute în anexa nr. 1, vor fi materializate în teren
de către administraţia parcului, în termen de 18 luni de la constituirea acesteia, prin aplicarea semnelor
distinctive stabilite şi utilizate de Comisia pentru ocrotirea monumentelor naturii din cadrul Academiei
Române la distanţe cuprinse între 50 de metri şi 200 de metri.
(2) Limitele Parcului Natural Văcărești constituite prin prezenta hotărâre se pun la dispoziţie de
către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului tuturor instituţiilor şi persoanelor interesate, în
format digital, ca vectori cu referinţă geografică, prin intermediul paginii web, în termen de o lună de la
data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 6 - În vederea dezvoltării ecoturismului, administratorii drumurilor publice vor amplasa
indicatoare rutiere pe drumurile pe care le administrează, pentru semnalizarea adecvată a rutelor către
Parcul Natural Văcărești, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 7 - Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura reprezentarea limitelor ariilor naturale
protejate constituite prin prezenta hotărâre, ale căror elemente de identificare sunt prevăzute în anexa nr.

1, în planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a
prezentei hotărâri.
Art. 8 - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Anexa nr. 1.

DESCRIEREA LIMITELOR PENTRU PARCUL NATURAL VĂCĂREȘTI

SECŢIUNEA 1. DESCRIEREA LIMITELOR ȘI ZONAREA INTERNĂ

1. Limitele Parcului Natural Văcărești
Limitele sunt ușor identificabile în teren, fiind constituite de către limita exterioară a drumurilor de contur
de pe coronamentul digului amenajării lacustre:
Limita nord-estică (dinspre Splaiul Unirii): pornește pe coronamentul digului din colțul amenajării
lacustre dispre intersecția Splaiul Unirii cu Strada Glădiței și continuă în linie dreaptă, în lungul digului,
urmărind marginea dinspre Spaliul Unirii a drumului (acces pietonal) de pe coronament, spre sud-est, pe
o lungime de 1280 m, până în colțul nord-estic al amenajării, în dreptului canalului de deversare.
Limita estică (dinspre Șoseaua Vitan-Bârzești): pornește înspre sud pe coronamentul digului, din dreptului
canalului de deversare, pe un traseu rectiliniu, urmărind marginea dinspre Șoseaua Vitan-Bârzești a
drumului (acces pietonal) de pe coronament, pe o lungime de 920 m.
Limita sudică (dinspre Șoseaua Olteniței): urmărește tot marginea drumului (acces pietonal) de pe
coronament, mai întâi înspre vest, pe o lungime de 240 m, apoi înspre sud-vest, pe o lungime de 440 m,
până în dreptul intrării dinspre Strada Săvinești, apoi înspre nord-vest, pe o lungime de 440 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 Bârzești, apoi continuă din nou înspre vest, pe o lungime de
240 m, până în colțul sud-vestic al amenajării.
Limita vestică (dinspre Calea Văcărești): urmărește tot marginea drumului (acces pietonal) de pe
coronament, înspre nord, aproape rectiliniu, pe o lungime de 1430 m, până în colțul nord-vestic al
amenajării.
2. Zonarea internă a Parcului Natural Văcărești
Zone de protecție integrală – cuprind cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural din interiorul
parcului natural – zona bălților alimentate din izvoare naturale și zona mlăștinoasă cu vegetație specifică
zonelor umede din jurul acestora.
Zone tampon (de management durabil) – fac trecerea între zonele cu protecţie integrală şi cele de
dezvoltare durabilă – restul zonei din interiorul digului.
Zone de dezvoltare durabilă a activităților umane – unde se permit activităţi de investiţii/dezvoltare, cu
prioritate cele de interes turistic, dar cu respectarea principiului de utilizare durabilă a resurselor naturale
şi de prevenire a oricăror efecte negative semnificative asupra biodiversităţii – zona digului și taluzurile
acestuia.

SECŢIUNEA 2. HARTA PARCULUI Natural Văcărești

Anexa nr. 2

Structura minină de personal a Administrației Parcului Natural Văcărești
a) Director al adiministrației parcului
b) Ranger
c) Responsabil relații cu comunitățile, educație ecologică și turism (specialist în comunicare,
sociologie, psihologie, turism, etc)
d) Biolog
e) Specialist în tehnologia informației (baze de date, tehnologien GIS)
f) Economist

