Începând cu data de 25 iulie 2020, achitarea tarifului de vizitare a
Parcului Natural Comana, în cuantum de 5 lei /zi / persoană(1, se va putea
face și în zilele de sâmbătă și duminică, în intervalul orar 9-15, la punctul de
acces în Pădurea Comana numit „LA BARIERĂ“, situat în proximitatea
Parcului de Aventură.
În cursul săptămânii, plata se poate efectua, ca și până acum, la
Pavilionul de informare și monitorizare al Administrației Parcului Natural
Comana R.A. situat în comuna Comana, DJ411-DJ 412 A, jud. Giurgiu, în
timpul programului de lucru cu publicul(2 sau prin internet banking, în contul
R.N.P. Romsilva – Administrația Parcului Natural Comana R.A.,
RO53BRDE190SV06000221900 deschis la BRD-Giurgiu.

1) Avizat sub nr.21518/ECU/22.08.2018 de către Ministerul Mediului în temeiul prevederilor
art. 30 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice aprobata
cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011 cu modificarile si completarile ulterioare
si conform Ordinului nr. 3836/2012 privind aprobarea Metodologiei de avizare a tarifelor
instituite de catre administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor
naturale protejate, pentru analizarea documentatiilor si eliberarea de avize conform legii,
pentru fotografiatul si filmatul in scop comercial, cu modificarile si completarile ulterioare.
2) Luni-Joi: 9-16,00, Vineri: 9-14
3) Sunt exceptate de la plata tarifului de vizitare următoarele categorii: copiii până la 14 ani,
membrii comunităților locale, personalul de supraveghere a animalelor pentru care s-au
contractat pășuni, personalul structurii de administrare și membrii consiliului științific,
personalul Academiei Române, persoanele fizice sau juridice care desfășoară activități de
cercetare pe suprafața ariei naturale protejate, reprezentanții autorităților publice centrale
pentru protecția mediului și a structurilor din subordine, persoanele cu handicap,
proprietarii/concesionarii și administratorii de terenuri și luciu de apă din parc, persoanele
care desfășoară activități autorizate prin acte de reglementare în vigoare pe teritoriul
parcului, precum și celelalte categorii de persoane care beneficiază, după caz, de scutiri
în baza legii.

