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REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA 
ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL COMANA R.A. 
DJ 411 – 412A, com. Comana, jud. GIURGIU, cod 087055, 
tel: 0372998863, fax: 0372899062,  www.comanaparc.ro 
e-mail: comanaparc@comanaparc.ro 

Nr. 1192/GV/10.06.2020 
 
 

INVITAȚIE  

LA IGIENIZARE ÎN PARCUL NATURAL COMANA 
 

„Îmbinăm plăcutul cu utilul” 

 
Sâmbătă, 20 iunie 2020, cei care iubesc sau slujesc în orice fel natura și aleg să își 

petreacă timpul în aer liber pe raza Parcului Natural Comana, sunt invitați să îmbine 
plăcutul cu utilul și să își aducă aportul la igienizarea acestuia. Doritorii vor putea face 
igienizarea numai individual și nu în grupuri organizate1. Sacii cu deșeurile colectate vor 
putea fi depozitați în următoarele 3 puncte principale:  

1- Denumire: „LA BARIERĂ” 
Poziționare: la bariera de la intrarea în pădurea Comana, dinspre parcul de 
aventură, în vecinătatea cantonului silvic Oloaga-Silvestru.  

2- Denumire: „FÂNTÂNA CU NUC” 
Poziționare: pe drumul forestier ce face legătura între parcul de aventură,  izvorul 
Fântâna cu Nuc și drumul județean DJ 603 

3- Denumire: „LA PIETROAIE” 
Poziționare: pe DJ 603, la capătul drumului forestier ce face legătura între parcul 
de aventură,  izvorul Fântâna cu Nuc și drumul județean DJ 603 

În cazul colectării unei cantități de deșeuri ce nu permite transportul către punctele 
prestabilite, sacii pot fi depozitați și de-a lungul drumului forestier, la marginea părții 
carosabile, urmând ca, la sfârșitul zilei, să fie ridicați de către personalul parcului în vederea 
predării către serviciul de salubrizare local.  

 

În punctul nr. 1 – La Barieră, în intervalul orar 10.00-14.00 se va găsi un angajat al 
Administrației Parcului Natural Comana care va putea pune la dispoziție mănuși, saci 
menajeri, dezinfectant și informațiile necesare. 

 

Le mulțumim încă de pe acum vizitatorilor responsabili ai Parcul Natural Comana și îi 
îndemnăm să manifeste maximă prudență și să respecte cu strictețe măsurile instituite 
pentru prevenirea și combaterea îmbolnăvirii cu noul tip de Coronavirus COVID-19, precum 
și legislația de mediu în vigoare. 

 

 
Cu stimă, 
 
Valentin GRIGORE 
director 

 
 

1 -   în virtutea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică 
pe durata acesteia, pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (M. Of. nr.410/18 mai 2020), cu 
modificările și completările ulterioare 
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