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NR. 832/MP/08.05.2019 

RNP – ROMSILVA - ADMINISTRAŢIA PARCULUI 

NAȚIONAL MUNȚII RODNEI R.A. 

Conform prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public, cu modificările și completările ulterioare şi a Normelor de aplicare publicate în 2002, 

există obligaţia  comunicării din oficiu, prin afişare la sediu precum şi pe pagina de internet,  a 

următoarelor informaţii: 

a)actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei 

publice (Anexa 1);   

b)structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul 

de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice (Anexa 2);   

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale 

funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice (Anexa 3);   

d) coordonatele de  contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, 

numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet (Anexa 4);   

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil (Anexa 5);   

f) programele şi strategiile proprii (Anexa 6);   

g)lista cuprinzând documentele de interes public( Anexa 7); 

h)lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii (Anexa 8); 

i)modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care 

persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public 

solicitate(Anexa 9). 

Pentru informaţii suplimentare, persoană de contact: 

Ing. Alina HĂDĂRĂU Responsabil IT/GIS - APNMR 

Tel: 0263/377715 

Fax: 0263/377181 

E-mail: hadarau_alina@yahoo.com ; apnmr@bistrita.rosilva.ro  

Tel. 0766/836855 

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA 
Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei  

R.A 
Str. Principală  nr. 1445  427245  Rodna  jud. B-N  ROMANIA Cod fiscal: RO  25713883 
Reg. com. : J06/313/26.06.09  Cont  RO 07 RZBR 0000 0600 1178 2663 Raiffeisen Bank 

Agenţia Năsăud  RO69 BRDE 060S V152 2306 0600 BRD Sangeorz-Bai                          
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Anexa 1 

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea 

autorităţii sau instituţiei publice 
 

 Ord. 7/1990 MAPPM privind infiintarea a 13 parcuri nationale in Romania; 
 OUG 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile aduse de 

Rectificarea 195/2005, Legea 265/2006, OUG 57/2007, OUG 114/2007, OUG 164/2008; 
 Legea 107/25.09.1996 Legea Apelor, modificata si completata de OUG 3/2010; 
 Legea 46/2008 Codul Silvic, modificata si completata de OUG 193/2008, Legea 193/2009; 
 HG 996/2008 pentru aprobarea instructiunilor cu privire la circulatia materialelor 

lemnoase si al instalatiilor de transformat lemn rotund; 
 Legea 5/06.03.2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – 

Sectiunea a-III-a Zone Protejate; 
 Legea 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice 
 Ordinul MMGA nr. 1330/24.08.2010   privind aprobarea componentei Consiliului 

Stiintific al Parcului National Munții Rodnei si a regulamentului acestuia; 
 Ordinul MAPM nr. 1413/07.09.2010 privind aprobarea componentei Consiliului 

Consultativ de Administrare al Parcului National Muntii Rodnei  si aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare al acestuia; 

 Contractul de Administrare  a Parcului National Muntii Rodnei din 22.05.2004 intre  
R.N.P. – ROMSILVA si M.M.G.A. 

 Legea 72/2002 – Legea Zootehniei, modificata si completata de OUG 49/2006, Legea 
514/2006, OUG 66/2007, Legea 281/2010; 

 HG 940/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii zootehniei; 
 HG 230/2003 privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si 

parcurilor naturale si constituirea administratiilor acestora, modificata prin HG 
1529/2006; 

 Ordinul 552/2003 al MAPAM, privind aprobarea zonarii interioare a parcurilor 
nationale si a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesitatii de conservare a 
diversitatii biologice; 

 Ordinul 1533/2008 al MMDD privind procedura de incredintare a administrarii sau 
de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate; 

 Legea 407/2006 a vanatorii si a protectiei fondului cinegetic, modificata si completata de 
Legea 197/2007, Legea 215/2008, OUG 154/2008, OUG 102/2010; 

 HG 1284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte 
integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania; 

 Ordin 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de 
importanta comunitara ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in 
Romania; 

 OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei si faunei salbatice, modificata si completata de OUG 154/2008, Legea 
329/2009 si aprobata prin Legea 49 / 2011 

 HG 229/2009 privind reorganizarea RNP Romsilva si aprobarea regulamentului de 
organizare si functionare. 

ACHIZITII PUBLICE 
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L 278/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2010 pentru 
modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a 
contractelor de concesiune de servicii. 
Ordinul Nr. 314 din 12 Octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de 
participare la licitatii cu oferta independenta Interpretarea Ordinului Nr. 314 din 12 Octombrie 
2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta 
independenta. 
O.U.G. nr. 76/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de 
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. 
HOTARARE nr. 1.482 din 25 noiembrie 2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului 
nr.525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si 
Monitorizarea Achizitiilor Publice 
HOTARARE Nr. 827 din 22 iulie 2009 pentru aprobarea Normelor privind procedura 
specifica pentru elaborarea si transmiterea cererii de constatare a faptului ca o anumita 
activitate relevanta este expusa direct concurentei pe o piata la care accesul nu este 
restrictionat. 
Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006, cu modificarile 
si completarile ulterioare. 
Ordin nr.1517 din 27 mai 2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor 
de concesiune de lucrari publice si servicii in Romania 
Ghidul pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii in 
Romania 
Ordin nr.107 din 6 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea 
modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari 
publice si a contractelor de concesiune de servicii 
Ordin nr. 51/2009 privind accelerarea procedurilor de licitatie restransa si negociere cu 
publicare prealabila a unui anunt de participare 
Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
Hotarare nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice 
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 modificata si completata prin H.G. nr. 
198/2007 
HG 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr. 30/2006, cu modificarile si completarile aduse de 1.083/2007 
O.U.G. nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului 
de atribuire a contractelor de achizitie publica, modificata si completata prin Legea 228/2007 si 
prin O.U.G. nr 129/2007. 
H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006. 
Regulamentul privind atribuirea contractelor de servicii cuprinse in anexa 2B 
Normele de aplicare ale Regulamentul privind atribuirea contractelor de servicii cuprinse in 
anexa 2B. 
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RESURSE UMANE 
L 53/2003 Codul Muncii, actualizată prin Legea nr. 40/2011 
O.M. 115/2002 referitor la organizarea si funcţionarea Comisiilor pentru incadrare promovarea 
in grade profesionale si gradaţii a personalului silvic. 
O.M. nr. 106/19.01.2011 privind numirea Consiliului de Administraţie al RNP-Romsilva. 
O.M. nr. 216/2010 privind numirea dlui Valerian SOLOVĂSTRU in funcţia de Director 
General al RNP-Romsilva. 
L 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional defăsurate de zilieri. 
 
SECURITATEA SI PROTECTIA MUNCII 
L 319/2006, legea sănătaţii si securitatii in muncă. 
HG 1425/2006, modificata prin HG nr. 955/2010, Norma metodologică de aplicare a Legii 
319/2006. 
H.G. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru manipularea manuală 
a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, in special la afecţiuni dosolombare. 
H.G. 1146/30.08.2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea in 
muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă. 
H.G. 1091/16.08.2006 privind cerinţele minime de sănătate si securitate pentru locuri de 
muncă. 
H.G. 971/26.07.2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de 
sănătate la locul de muncă. 
H.G. 1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de sănătate si securitate pentru utilizarea de 
către lucrători a echipamentelor individuale de protectie la locul de muncă. 
H.G.1028/09.08.2006 privind cerinţele minime de sănătate si securitate in muncă referitoare la 
utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare. 
H.G. 1136/30.08.2006 privind cerinţele minime de sănătate si securitate referitoare la 
expunerea lucrătorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice. 
H.G. 457/18.04.2003 privind asigurarea securităţii uilizatorilor de echipamente electrice de 
joasă tensiune. 
OMMSSF nr.3/03.01.2007 pentru aprobarea Formularului pentru inregistrarea accidentului de 
muncă – FIAM- si a instrucţiunilor de completare a acestuia. 
L 49/2006 pentru aprobarea OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. 
L 524 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii Societatii Nationale de 
Cruce Rosie din Romania nr. 139/1995 
L 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul 
comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea 
fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice. 
HOTARARE nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor 
L 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor. 
HOTARARE nr. 1.010 din 25 iunie 2004 pentru aprobarea normelor metodologice si a 
documentelor prevazute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor si protectia persoanelor 
ORDIN nr. 454 din 14 iulie 2003 privind aprobarea Normelor tehnice pentru protectia 
padurilor si a Indrumarilor privind aplicarea Normelor tehnice pentru protectia padurilor 
ORDIN nr. 786 din 2 septembrie 2005 privind modificarea si completarea Ordinului 
ministrului administratiei si internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale 
privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta. 
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ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protectia maternitatii la 
locurile de munca. 
L 25 din 5 martie 2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 
privind protectia maternitatii la locurile de munca 
L 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor 
HOTARARE nr. 580 din 6 iulie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi 
aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca 
L 448 din 6 decembrie 2006 (*republicata*) privind protectia si promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap*) 
 
EVIDENTA PATRIMONIULUI 
H.G. nr.76/2011 privind modificarea H.G. nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului 
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
O.M.F.P nr.1718/2011 pentru aprobarea Precizarilor privind intocmirea si actualizarea 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
H.G. 53/2011 – privind aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii 255/2011. 
Legea 255/2010 – privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică 
Legea 192/2010 – privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si 
administrarea RNP in domeniul public local al unor unităţi teritorial administrative si in 
administrarea consiliilor locale respective 
H.G. 1344/2010 – privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate in domeniul 
public l statului si in administrarea MMP prin RNP. 
H.G. 229/2009 – privind reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva si aprobarea 
regulamentului de organizare si functionare 
Ordonanta nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si 
valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor 
administrativ-teritoriale 
Legea 213/1998 – privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia. 
O.G. 43/1997 – privind regimul drumurilor. 
Legea 7/1996 – Legea cadastrului. 
Legea 33/1994 – Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. 
Legea 33/1994 – Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. 
 
 
RELATII PUBLICE 
L 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 
Normele metodologice de aplicare a L 544/2001 
O.G. 27/2002-privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor. 
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Anexa 2 

 

Structura organizatorică – ORGANIGRAMA 

 
Atribuţiile departamentelor  

Contabilitate 
- Evidenţa financiar-contabilă şi de gestiune,  
- Normare şi salarizare; 
-  

Biologie:  
- Stabilirea unei strategii de conservare a biodiversităţii a ariei protejate 
- Propunerea măsurilor de conservare pentru speciile şi habitatele de interes comunitar 
- Coordonarea cercetătorilor, voluntarilor în cartarea habitatelor şi speciilor  
- Asigurarea suportului ştiinţific pentru materialele informative 
- Popularea bazei de date privind biodiversitatea 
- Coordonarea proiectelor de monitorizare şi conservare a patrimoniului natural 

 
Relaţii comunităţi şi educaţie ecologică: 

- Aplicarea si elaborarea strategiei de constientizare publica a APNMR, 
- Organizarea si participarea la activitatile de constientizare publica, prezentari,  intruniri, 

conferinte, simpozioane referitoare la activitatea si rolul APNMR, 
- Colaboreaza si intretine relatiile cu primariile, consiliile locale, institutiile guvernamentale si 

neguvernamentale pentru ducerea la indeplinire a sarcinilor prezentate si corecta informare a 
acestora privind rolul si activitatea APNMR, 

- Consultarea factorilor de decizie locali in privinta planurilor de management ale PNMR, 
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- Crearea de parteneriate intre APNMR si organizatii guvernamentale si neguvernamentale, agentii 
de turism, agenti economici, institutii de invatamant etc. -direct interesate in organizarea de 
activitati comune, 

- Organizarea si participarea la actiuni de ecologizare precum si alte activitati educationale in 
scoli, in randul populatiei, al vizitatorilor privind rolul APNMR si importanta conservarii 
biodiversitatii in PNMR, 

- Elaboreaza si pune in aplicare planul informativ-publicitar al APNMR, 
- Elaborarea si coordonarea  strategiei de turism in APNMR. 

 
Informatică: 

- Asigurarea funcționării sediului și a echipamentelor de birou. 
- Actualizarea permanentă a paginii Internet. 
- Actualizarea permanentă a prezentărilor în PP. 
- Instruirea personalului din cadrul APNMR cu privire la utilizarea programelor și echipamentelor 

din dotarea parcului. 
- Centralizarea datelor privind monitoringul forestier de pe raza PNMR. 
- Actualizarea și completarea bazei de date (GIS). 
- Elaborarea și difuzarea de materiale cu caracter informativ educativ (broșuri, hărți, albume foto, 

plante). 
 

Pază: 
- Are in subordine  personal cu atributii de paza ( agenti de teren) 
- Organizeaza, planifica, conduce si controleaza  activitatea  compartimentului de paza , instruirea  

personalului, planuri de paza,  P.S.I.( paza si stingerea incendiilor) 
- Participa la intocmirea planurilor de paza, asigura insusirea prevederilor si aplicarea acestora de 

catre personalul de paza; 
- Stabileste reguli precise cu privire la predarea-primirea echipamentelor logistice necesare 

compartimentului paza, portul si folosirea acestora in timpul serviciului, precum si pentru 
intretinerea si asigurarea deplinei lor securitati; 

- Asigura cunoasterea regulamentelor si instructiunilor, în conformitate cu reglementarile în 
vigoare; 

- Verifica activitatea de întocmire unitara a planurilor tematice de pregatire pentru întregul 
personal din subordine; 

- Contribuie la intocmirea  fisei postului pentru personalul subordonat; 
- In lipsa directorului de la serviciu, indeplineste toate atributiile acestuia, referitoare la activitatea 

de paza; 
- Informeaza, de indata, directorul de parc  despre toate evenimentele deosebite inregistrate in 

activitatea de paza si tine evidenta acestora; 
- Analizeaza, lunar, activitatea serviciului de paza  
- Asigura echiparea personalului cu uniforme si ia masurile necesare pentru repartizarea si 

utilizarea corespunzatoare a acestora; 
- Intreprinde masuri de aprovizionare, instalare si mentinere în stare de functionare a aparaturii de 

paza si alarmare si a celorlalte amenajari destinate serviciului de paza, constata neregulile 
referitoare la executarea obligatiilor din domeniul pazei si propune directorului de parc masurile 
necesare pentru cresterea eficientei pazei; 

- Intocmeste planul de pregatire profesionala si de specialitate a personalului si organizeaza 
indeplinirea acestuia; 

- Verifica personalul care urmeaza sa fie încadrat în serviciul de paza; 
- Colaboreaza la intocmirea planurilor de paza , astfel incat acestea sa raspunda exigentelor legii si 

specificului obiectivului; 
- Asigura elaborarea documentelor necesare pentru personalul cu drept de port arma si prezinta 

ordinele de serviciu, întocmite potrivit legii; 
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- Sesizeaza, de îndata, directorul si organele de politie despre cazurile de pierdere, deteriorare, 
distrugere sau folosire a armamentului din dotare; 

- Intocmeste si urmareste respectarea întocmai a graficului de patrulare si control; 
- Asigura si controleaza ehiparea corespunzatoare a personalului cu atributii de paza, pe timpul 

serviciului; 
- Intocmeste fisele de pontaj pentru personalul din subordine si le preda la compartimentul 

personal- salarizare; 

Programul de funcţionare: 

LUNI –  JOI    08,00 – 16,30 

VINERI           08,00 – 14,00 

Programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice  

de afișat "Procedura privind preluarea, desfăşurarea şi organizarea activităţii de audienţă" 

 

Audienţele au loc în fiecare zi de luni, între orele 10ºº și 12ºº la sediul Administrației Parcului 

Național Munții Rodnei, str. Principală, nr. 1445, loc. Rodna,  jud. Bistrița-Năsăud, iar înscrierea în 

audienţă se poate face în fiecare zi, de luni până joi între orele 08ºº şi 16³º iar vineri între orele 

08ºº şi 14ºº la numărul de telefon 0263/377715, la sediul instituţiei sau în scris, prin adresă 

trimisă prin poştă sau email: apnmr@bistrita.rosilva.ro  
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Anexa 3 

Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei 

publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice 

 

RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMAȚIILOR PUBLICE: 

DIRECTOR – Mihaela POLL 

BIOLOG – Claudiu IUȘAN 

ȘEF PAZĂ – Ioan MUNTEAN 
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Anexa 4 

Coordonatele de  contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: 

denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii 

de internet 

 

Denumirea: RNP-ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULULUI 

NAȚIONAL MUNȚII RODNEI R.A. 

Sediul: Str. Principală, Nr. 1445, Loc Rodna, Jud. Bistrița-Năsăud, Cod 427245 

Telefon: 0263/377715 

Fax: 0263/ 377181 

Denumirea: PUNCT DE LUCRU BORȘA 

Sediul: Str. Zorilor, Nr. 2, Loc Borșa, Jud. Maramureș 

Telefon: 0362/412953  

Adresa de email: apnmr@bistrita.rosilva.ro 

Pagina de internet: www.parcrodna.ro 
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Anexa 5 

Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil 2018 

 

I.Surse financiare pentru investiţii: 

- Surse proprii: amortizare  

- Surse externe: fonduri europene 

 

II. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 – aprobat prin ORDIN COMUN nr 

187/1134/1677/2018 

Venituri totale 1365,00 mii lei, din care: 

- venituri proprii 1350,00 mii lei 

- venituri din fonduri europene 15,00 mii lei 

Cheltuieli totale 1365,00 mii lei, din care: 

- cheltuieli din veniturile proprii 1350,00 mii lei 

- cheltuieli din fonduri europene 15,00  mii lei 

Profitul brut 0,00 mii lei 

Numărul mediu de personal 19 angajaţi 

 

III.Bilanţul contabil: 

Realizări: 

Venituri totale 1338.70  mii lei, din care: 

- venituri proprii 1334,20 mii lei 

- venituri din fonduri europene 4,50 mii lei 

Cheltuieli totale 1338,70 mii lei, din care: 

- cheltuieli din veniturile proprii 1334,20 mii lei 

- cheltuieli din fonduri europene 4,50 mii lei 

Profitul brut 0,00 mii lei 

Numărul mediu de personal 17 angajaţi 
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Anexa 6 

 

Programele şi strategiile proprii 

 

RAPORT 

privind activitatea desfăşurată în anul 2018 de Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei 

R.A. 

 

 
1. Date de identificare a administratorului/custodelui și ariei naturale protejate: 

denumirea administratorului/custodelui, adresa sediului social, date de identificare 

fiscală și, după caz, număr de înregistrare în registrul comerțului, numele și 

prenumele reprezentantului legal, denumirea ariei naturale protejate, contractul de 

administrare/contractul de custodie nr. /data, perioada de raportare 

Denumirea administratorului: RNP-ROMSILVA-Administraţia Parcului Naţional Munţii 

Rodnei R.A. (APNMR) este unitate cu personalitate juridică din structura Regiei Naționale a 

Pădurilor-Romsilva.  

Adresa sediului social: Sediul APNMR este situat în comuna Rodna, județul Bistrița 

Năsăud, Strada Principală, Nr. 1445. APNMR are și un Punct de lucru în orașul Borșa, județul 

Maramureș, Strada Zorilor, Nr. 2. 

Date de identificare fiscală: RO25713883, număr de înregistrare în Registrul 

Comerțului J06/313/2009, cont bancar Raiffeisen Bank Năsăud RO07 0000 0600 1178 2663. 

Reprezentantul legal al APNMR: director JAUCA Doina Gabriela, telefon 

0748126123, email doinajauca@yahoo.com.  

Contractul de administrare: În cursul anului 2018 APNMR a funcționat în baza 

Contractului de administrare nr. 142/19.11.2014, încheiat între RNP-Romsilva și APNMR 

(valabil pentru perioada 2014-2024). Acest Contract de administrare este guvernat de 

prevederile Contractului de administrare nr. 5211/AK/08.10.2014/nr. 112/AC/08.10.2014, 

încheiat între Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice (actualmente Ministerul Mediului) și 

RNP-Romsilva. 

Actul adițional nr. 1 la Contractul de administrare nr. 5211/112/08.10.2014, încheiat 

între Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) și Regia Națională a Pădurilor-

Romsilva, înregistrat la ANANP cu nr. 646/01.08.2017 și la RNP-Romsilva cu nr. 

101/01.08.2017 și ale art. 6 din Contractul de administrare nr. 142/19.11.2014. 

Denumirea ariilor naturale protejate preluate în administrare: 

APNMR a preluat în administrare ariile naturale protejate, după cum urmează: 

 Parcul Național Munții Rodnei G;   

 Situl de importanță comunitară ROSCI0125 Munții Rodnei;  
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 Aria de protecție avifaunistică  ROSPA0085 Munții Rodnei;  

 9 rezervații și monumente ale naturii (care se suprapun integral pe raza parcului), 

conform Legii nr. 5/2000, după cum urmează:  

  - 2.711. Rezervația Bila Lala; 

  - 2.209. Poiana cu narcise de pe masivul Saca- rezervație botanică; 

   - 2.219. Peștera din Valea Cobășelului- rezervaţie speologică; 

   - 2.589. Piatra Rea - rezervație naturală; 

  - 2.225. Ineu-Lala - rezervație naturală; 

  - 2.562. Izvorul Bătrâna - rezervație naturală; 

  - 2.563. Pietrosul Mare - rezervație naturală; 

  - 2.223. Izvoarele Mihăiesei- rezervaţie mixtă; 

  - 2.582. Peștera și Izbucul Izvorul Albastru al Izei - rezervaţie mixtă. 

  Perioada de raportare: 01.01.2018 – 31.12.2018. 

2. Enumerarea obiectivelor de conservare care au stat la baza înființării ariei naturale 

protejate 

 Obiectivele de conservare care au stat la baza înființării Parcului Național Munții Rodnei 

sunt:  

1) protejarea speciilor de floră și faună inventariate pentru Munții Rodnei,  

2) conservarea habitatelor naturale, 

 inventarul acestora fiind menționat în Anexa nr.1. 

 În vederea atingerii obiectivelor de conservare, în cursul anului 2018 au fost 

implementate următoarele activități: 

 S-a actualizat Lista Roşie a PNMR şi s-a stabilit statutul de conservare al 

speciilor de floră şi faună vulnerabile, rare, endemice, periclitate. 

 S-au evaluat efectivele de capre negre, râs, marmote, ortoptere. 

 S-au monitorizat speciile de mamifere (capra neagră, râs, lilieci, vidră). 

 S-au inventariat unele grupe importante de floră şi faună cu ajutorul 

cercetătorilor.  

 S-a completat permanent baza de date cu peste 500 specii (actual fiind peste 

6.500 specii floră şi faună inventariate). 

 Managementul Parcului Național Munții Rodnei urmăreşte şi menţinerea interacţiunii 

armonioase a omului cu natura prin protejarea diversităţii habitatelor şi peisajului, promovând 

păstrarea folosinţelor tradiţionale durabile a terenurilor, încurajarea şi consolidarea activităţilor, 

practicilor şi culturii tradiţionale ale populaţiei locale. 

 Pentru asigurarea protecţiei şi conservării unor zone de habitat natural şi a diversităţii 

biologice specifice, precum şi pentru valorificarea resurselor naturale disponibile, potrivit 

cerinţelor de consum ale populaţiilor locale şi în limitele potenţialului biologic natural de 

regenerare a acestor resurse, această arie protejată prezintă zone cu regim diferenţiat de 
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protecţie ecologică, de conservare şi de valorificare a resurselor. De asemenea, se oferă 

publicului posibilităţi de recreere şi turism încurajând activităţile ştiinţifice şi educaţionale. 

 În prezent, Parcul Național Munții Rodnei include următoarele arii naturale protejate de 

interes național prezentate în tabelul de mai jos, care au stat la baza declarării ca parc național 

și a căror obiective de conservare au fost incluse în planul de management:  

Nr.crt. 

Codul 
ariei 

naturale 
protejate 
conform 
Legii nr. 
5/2000 

Codul ariei 
naturale 
protejate 
conform 
OUG nr. 
49/2016 

Denumire 
arie 

naturală 
protejată 

Județul UAT 

Suprafaț
a 

conform 
Legii nr. 
5/2000 

(ha) 

*Suprafaț
a conform 

site 
Ministerul 
Mediului 

(ha) 

Diferențe 
între 

suprafat
a postată 

pe site 
MM și 

suprafat
a 

conform 
Legii nr. 
5/2000 

(ha) 

1. 2.209. RONPA0226 

Poiana cu 

narcise de 

pe masivul 

Saca 

Bistrița-

Năsăud 
Rodna 5 8,77 +3,77 

2. 2.219. 
RONPA0236 

 

Peștera din 

Valea 

Cobășelului 

Bistrița-

Năsăud 

 

Șanț 1 5,62 +4,62 

3. 2.223. RONPA0240 

Izvoarele 

Mihăiesei 

 

Bistrița-

Năsăud 

Maieru 

 
250 415,72 +165,72 

4. 2.225. RONPA0242 Ineu Lala 
Bistrița-

Năsăud 
Șanț 2568 352,5 -2215,5 

5. 2.562. RONPA0579 
Izvorul 

Bătrâna 

Maramu

reș 
Săcel 0,5 0,67 +0,17 

6. 2.563. RONPA0580 
Pietrosul 

Mare 

Maramu

reș 

Borșa, 

Moisei 
3300 3625,12 +325,12 

7. 2.582. RONPA0599 

Peștera și 

izbucul 

Izvorul 

Albastru al 

Izei 

Maramu

reș 
Săcel 100 219,79 +119,79 

8. 2.589. RONPA0606 Piatra Rea 
Maramu

reș 
Borșa 50 645,08 +595,08 

9 2.711. - 
**Rezervați

a Bila-Lala 

Suceav

a 

Cârlibab

a 
325,10 - - 

 
*Suprafețele rezultate din shape-urile  postate pe site-ul  Ministerului Mediului nu au fost 

legiferate. Aceste suprafețe diferă față de cele menționate prin Legea nr. 5/2000. 

**Rezervația Bila-Lala – această rezervație nu există în teren, este menționată în Legea 

nr. 5/2000, dar prin OUG nr. 49/2016 această eroare a fost corectată. 
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 Conform Legii nr. 5/2000 suprafața Parcului Național Munții Rodnei este de  46.399 ha. 

În Sistemul Informațional Geografic (GIS) suprafața actuală a Parcului Național Munții Rodnei 

este de 47.202 ha. 

 Situl de importanță comunitară ROSCI0125 Munții Rodnei se suprapune peste 

Parcul Național Munții Rodnei, iar în partea estică depășește limitele, cuprinzând și Căldarea 

Gagi. Se întinde pe raza județelor Bistriţa Năsăud și Maramureș.   

Conform OUG nr. 49/2016 în Sistemul Informațional Geografic (GIS) suprafața actuală 

a ROSCI0125 Munții Rodnei este de 47.939 ha. 

 Aria de protecție avifaunistică ROSPA0085 Munții Rodnei se suprapune peste 

Parcul  Național Munții Rodnei, iar în partea estică depășește limitele, cuprinzând și o parte 

din Munții Suhardului. Se întinde pe raza județelor Bistriţa Năsăud, Maramureș și Suceava.   

Conform OUG nr. 49/2016 în Sistemul Informațional Geografic (GIS) suprafața actuală 

a ROSPA0085 Munții Rodnei este de 54.819 ha. 

3. Presiuni antropice și naturale exercitate asupra ariei naturale protejate 

Presiuni antropice exercitate asupra Parcului Național și a siturilor Natura 2000 Munții 

Rodnei sunt:  

 Presiunea exercitată de proprietarii de fond forestier (11 unități administrativ teritoriale 

care dețin păduri pe raza parcului incluse în TI și TII), pentru care nu au fost acordate 

compensații de către Statul Român, reprezentând contravaloarea produselor pe care 

proprietarii nu le recoltează, datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamentele 

silvice, care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă. 

 Extrageri ilegale de material lemnos. 

 Nerespectarea procesului tehnologic în activitatea de exploatare a lemnului. 

 Executarea de drumuri ilegale pe pășunile alpine. 

 Extragerea ilegală a resurselor neregenerabile. 

 Practicarea turismului cu mijloace nepermise: offroad, enduro, atv și altele. 

 Braconaj și organizare activități de vânătoare la limita parcului. 

 Instalarea periodică a grupurilor de culegători de produse accesorii ale pădurii, pe raza 

parcului. 

 Camparea în zone interzise. 

 Abandonarea gunoaielor pe traseele turistice și pe cursul văilor montane. 

Presiuni naturale: 

 Avalanșe. 

 Alunecări de teren, ogașe și ravene. 

 Deversarea de ape uzate din minele dezafectate, în pâraiele montane. 

4. Se va face o evaluare sumară cu starea de conservare a ariei naturale protejate 

comparativ cu anul precedent. 
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 Starea de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar a fost evaluată în 

cadrul proiectului ”Măsuri de management conservativ al biodiversității Parcului Național 

Munții Rodnei”, cod SMIS CSNR 1300, implementat în perioada 2010-2015,  realizându-se 

hărțile de distribuție ale celor 101 specii și habitate de interes comunitar. Ca urmare a evaluării 

stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar și național în anul 2018, 

comparativ cu evaluarea realizată în anul 2017, se poate constata o menținere a stării 

favorabile de conservare. Situația actuală este redată în Anexa nr. 2. 

5. Nr. de avize favorabile/ nefavorabile eliberate de administrator/ custode pentru 

planuri/ proiecte/ activități supuse procedurilor de reglementare de mediu 

●Număr  total de avize eliberate de la începutul anului -  623 

 din care: 

  - în baza  hotărârii Consiliului Științific – favorabile: 66 

           - nefavorabile: 9 

  - fără hotărârea Consiliului Științific – favorabile: 548 

       - nefavorabile: 0 

6. Controale ale autorităților de mediu (nr. de controale, organul de control, aspecte 

constatate, măsuri impuse și stadiu de realizare) 

Nr. 
Crt. 

Organul de control Perioada Aspecte constatate Măsuri impuse 
Stadiul de 
realizare 

1 
Garda Națională de 
Mediu- Comisariatul 
General-București 

5-8 iunie 
2018 

Nu au fost constatate 
nereguli. 

S-au stabilit 
măsuri cu 
caracter 

permanent, pe 
care APNMR le 
va soluționa în 

termen. 

- realizat 

2 

Garda Națională de 
Mediu- Comisariatul 

Judeţean Bistriţa 
Năsăud 

20-21 
iunie 2018 

Nu au fost constatate 
nereguli. 

S-au trasat 
măsuri pe care 
APNMR le-a 
soluționat în 

termen. 

- realizat 

3 

Garda Națională de 
Mediu – 

Comisariatul 
Județean 

Maramureș 
 

2 
octombrie 

2018 

Nu s-au aplicat 
sancțiuni. Se află în 
cercetare Plângerea 
penală a GNM – CJ- 

MM cu privire la 
emiterea cu abuz a 
avizelor de pășunat 
în zona de protecție 
integrală a parcului. 

S-au trasat 
măsuri pe care 
APNMR le-a 
soluționat în 

termen. 

- realizat 

4 

Garda Națională de 
Mediu –Comisariatul 

Judeţean Bistriţa 
Năsăud 

7-8 
noiembrie 

2018 

Nu au fost constatate 
nereguli. 

S-au trasat 
măsuri pe care 
APNMR le-a 
soluționat în 

termen. 

-realizat 

 

P.1. Managementul biodiversității 
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1.1. Inventariere și cartare 

 În activitatea de management a biodiversității s-au desfășurat o serie de activități 

specifice, după cum urmează: 

1.1.1. Prelevarea datelor, actualizare bază de date 

 S-a completat/actualizat baza de date privind biodiversitatea PNMR (ACCES). 

 S-a completat/actualizat baza de date în GIS cu peste 1.000 informații arealografice incluse 

cu privire la speciile și habitatele de interes comunitar din ROSCI0125 și ROSPA0085 Munții 

Rodnei. 

 S-a colectat materialul bibliografic privind studiile din PNMR şi s-a completat studiul 

monografic al PNMR (peste 300 de titluri bibliografice, 6.100 specii de floră și faună). 

 S-au identificat 6 specii invazive de plante din PNMR (Ailanthus altissima – cenușer, 

Impatiens glanduligera - slăbănog himalaian, Acer negundo - arţar american, Erigerum annuus 

-bunghişor american, Elodea nutallii - ciuma apelor, Xanthium italicum - cornuţi). 

 S-au prelevat, prelucrat și interpretat datele biologice din teren (excremenete, ingluvii, 

lăsături etc.). 

 S-au verificat periodic camerele video cu senzori de mișcare  în infraroșu amplasate în 

teren pentru monitorizarea speciei de râs (Lynx lynx), descarcărea și interpretarea datelor.   

 S-au stabilit și aplicat permanent unele măsuri de conservare a habitatelor şi speciilor de 

interes comunitar (ex. s-a restricționat accesul auto în zone vulnerabile, s-a patrulat/ controlat 

în teren, s-au ecologizat unele habitate amenințate, s-au analizat și avizat nefavorabil 

solicitările de activități cu impact semnificativ negativ asupra mediului, s-a promovat o conduită 

ecologică adecvată etc). 

 S-au inventariat  permanent unele grupe de faună și floră din parc (ortoptere, coleoptere, 

trichoptere, aranee, diplopode, chilopode, colembole, nematode, efemeroptere) în vederea 

completării bazei de date a APNMR.  

 Inventarierea faunei cavernicole este în curs de derulare în Peștera Cobășel, Baia lui 

Schneider, Peștera lui Mihai. 

 S-au inventariat 20 specii de faună din PNMR: Marmota marmota, Cervus elaphus,  

Pseudogaurotina excellens, Cucujus cinnaberinus, Rosalia alpina, Pholidoptera 

transsylvanica, Bombina variegata, Triturus montandoni, Lutra lutra, Microtus tatricus, Ursus 

arctos, Myotis blythii, Myotis myotis, Barbastella barbastellus, Canis lupus, Lynx lynx, Alcedo 

atthis, Aquila chrysaetos, Tetrao tetrix, Tetrao urogallus. 

 S-au inventariat 10 specii de plante (Buxbaumia viridis, Campanula serrata, Drepanocladus 

vernicosus, Ligularia sibirica, Moesia longiseta, Poa granitica disparilis, Saussurea porcii, 

Tozia carpatica, Narcissus stellaris,  Silene nivalis). 

  S-a capturat, în septembrie 2018, specia de șoarece săritor de pădure – Sicista betulina, 

ultima capturare fiind înregistrată în anul 1996. Materialul a fost preluat de Muzeul Național de 
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Științe Naturale ”Grigore Antipa” din București și se elaborează un articol ce va fi publicat sub 

egida muzeului. 

 S-au cartat 4 ha de pădure infestate cu gândaci de scoarță (Ipidae). 

  S-a cartat o zonă umedă (lac glaciar). 

  S-au inventariat 5 tipuri de peisaje (fânețe, păduri, pășuni, căi de comunicație, peisaj 

industrial). 

  S-au inventariat și cartat 102 ha de păduri virgine/cvasivirgine. 

  S-au inventariat 5 locuri de cuibărire pentru o serie de specii de păsări (Alcedo athis – 

Anieşul Mic, Athene noctua – Valea Cobăşel, Aegoliusfunereus, Strix urlaensis, Dendrocopus 

medius). 

 S-au actualizat permanent hărțile de distribuție a speciilor de interes comunitar și 

identificarea unor noi habitate pentru o serie de specii rare și vulnerabile (ex. Pseudogaurotina 

excellens, Tetro tetrix, Cucujus cinnaberinus, Microtus tatricus, Sicista betulina, Erebia 

sudetica radnensis etc.). 

 Contribuții la inventarierea speciilor de floră valorificabile din punct de vedere economic 

(plante medicinale, melifere, tinctoriale, aromatice) din Parcul Național Munții Rodnei și 

elaborarea sub formă de draft a ghidurilor de identificare a acestora. 

1.1.2. Colaborări în domeniul cartării și evaluării stării de conservare 

 S-a colaborat cu specialiști și voluntari din cadrul unor institute de cercetare, universități din 

țară: Institutul de Cercetări Biologice București și Cluj-Napoca, Institutul de Speologie ”Emil 

Racoviță” București și Cluj,  Facultatea de Biologie – Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-

Napoca, Facultatea de Agricultură – USAMV Cluj-Napoca etc. 

 S-a coordonat activitatea profesorilor și voluntarilor din cadrul ONG-ului ECO RODNA în 

vederea implementării unui sistem viabil de conservare a biodiversităţii cu implicarea elevilor 

din şcolile limitrofe PNMR în monitorizarea unor specii și habitate țintă (Poiana cu narcise din 

Saca, lilieci, lacuri glaciare, carnivore mari, cocoșul de mesteacăn – Tetrao tetrix, opaițul 

Munților Rodnei – Silene nivalis etc.). 

1.1.3. Promovarea rezultatelor activităților de inventariere și cartare a biodiversității 

 S-au publicat 4 articole științifice cu rezultatele cercetărilor de monitorizare din PNMR în 

Acta Muzeului de Științe Naturale din Sighetu Marmației, Seria Biologia a Muzeului de Științe 

Naturale din Bistrița, Revista Bioflux. 

 S-a elaborat un draft al ”Manualului de educație ecologică din PNMR”. 

 S-a editat și publicat ”Monografia rezervației naturale Izbucul Albastru al Izei” (150 pagini) 

ca material monografic ce cuprinde rezultatele cercetărilor speologice, botanice și zoologice 

din zona Izbucului și Ponorului Izei. 

 Este în curs de elaborare ”Ghidul ciupercilor din PNMR” în colaborare cu autorul a 

numeroase cărți de micologie din România – ing. Valentin Coman. 
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1.2. Monitorizarea stării de conservare 

În cursul anului 2018 s-au derulat următoarele activități specifice, pentru monitorizarea 

stării de conservare:  

 S-au monitorizat și s-a evaluat starea de conservare a 70 specii de interes comunitar și a 20 

habitate de interes comunitar. 

 S-au evaluat şi monitorizat efectivele de capră neagră (Rupicapra rupicapra carpathica) şi 

alte specii de interes cinegetic prin organizarea bianuală a acțiunilor de evaluare în teren și 

observații periodice (Cervidae, carnivore mari). 

 Evoluția efectivelor de capre negre (în urma monitorizărilor bianuale, în perioada 2004-

2018) este redată în graficul următor:  

 

 S-au monitorizat 5 specii de plante (Campanula serrata, Drepanocladus vernicosus, 

Dicranum viridae, Tozia carpathica, Poa granitica disparilis). 

 S-a monitorizat o sursă de poluare acvatică (Izvorul Băilor). 

 S-a monitorizat impactul pășunatului pentru 100 ha de pășuni. 

 Evaluarea primară a stării de conservare a unor microhabitate vulnerabile (izvoare 

petrifiante cu formare de travertin, izvoare minerale, turbării, mlaștini oligotrofe, lacuri glaciare, 

peșteri). 

 S-au monitorizat liliecii din Peșterile Cobășel, Baia lui Schneider și identificarea unei colonii 

de liliac cârn (Barbastella barbastellus), specie vulnerabilă și rară la nivel național. 

Monitorizarea s-a derulat prin metoda observării directe, detectorului de ultrasunete, dar și prin 

amplasarea fileelor chiropterologice și verificarea permanentă a acestora în perioada de zbor 

activ. 

 S-au monitorizat parametrii abiotici și biotici a unor izvoare minerale din PNMR (nitriți, 

nitrați, germeni coliformi, ioni de calciu, ioni de magneziu, ioni de fier, ioni de clor, ioni de 

brom, ioni de sodiu, ioni de bariu, sulfați, ioni de amoniu, ioni de iod). 

 Activități specifice de monitorizare în teren pentru evaluarea stării de conservare a speciilor 

de interes comunitar în vederea asigurării sustenabilității activităților din proiectul POS Mediu 
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„Măsuri de management conservativ al biodiversității PNMR – sit Natura 2000” - SMIS CSNR 

1300, implementat de APNMR în perioada 2011-2016. 

 S-au analizat statistic serviciile ecosistemice și sunt în faza de elaborare o serie de ghiduri 

ale resurselor naturale valorificabile din PNMR și ROSCI0125 și ROSPA0085 Munții Rodnei: 

ghidul apelor minerale, ghidul plantelor culinare din flora spontană, ghidul ciupercilor, ghidul 

fructelor de pădure, ghidul plantelor medicinale, ghidul plantelor tinctoriale, ghidul plantelor 

melifere. 

 S-au actualizat și revizuit 101 protocoale de monitorizare pentru specii și habitate de interes 

comunitar și național, care au fost aprobate de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. 

 S-au realizat și actualizat hărţile de distribuție a 101 habitate și specii de interes comunitar. 

 S-au realizat și actualizat hărțile de risc asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar. 

 S-au identificat ameninţările, presiunile antropice/naturale care amenință starea de 

conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar. 

 S-au revizuit o serie de măsuri de management concrete şi eficiente în vederea reducerii 

impactului dar și/sau îmbunătățirea stării de conservare a acestora. 

 S-au stabilit Planuri de acţiune şi priorităţi de conservare pe baza rezultatelor monitorizării, 

fiind propuse spre includerea într-o zonă de protecție mai strictă, respectiv din protecție 

integrală în protecție strictă, a două puncte importante din punct de vedere al biodiversităţii din 

masivul rodnean – zona Corongiș și Ineu-Lala. În acest sens, există documentații științifice 

fundamentate. 

 S-au monitorizat carnivorele mari cu ajutorul camerelor video cu senzori de mișcare. 

 Monitorizarea habitatelor acvatice cheie (lacuri glaciare, turbării) este în faza de derulare, 

anual desfăşurându-se campanii de evaluare a parametrilor abiotici şi biotici ai ecosistemelor 

glaciare. Au fost identificate 10 parcele de monitorizare în care s-au evaluat periodic o serie 

de parametri abiotici (radiația solară, adâncimea apei, temperatura apei, pH-ul solului sau apei 

etc., exemplu figura 2). Datele sunt incluse în studiul de monitorizare existent la APNMR. 
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Fig. 2 Monitorizarea parametrilor abiotici în turbăria Tăul Muced în anul 2018 

 S-a întocmit Planul anual de acțiune pentru monitorizarea speciilor de floră și faună din 

PNMR-Sit Natura 2000 (ROSCI0125, ROSPA0085) - pentru anul 2019 și s-a înaintat spre 

aprobare către Consiliul Științific al PNMR. 

 S-au întocmit rapoartele periodice de monitorizare și s-au înaintat spre aprobare către 

Consiliul Științific al PNMR. 

1.3. Activitate de teren, control, implementare reglementări și măsuri specifice de 

protecție 

Au avut loc patrulări pe baza  graficelor mixte APNMR, ocoale silvice, Jandarmeria 

Montană Borșa și Rodna, Detașamentul 3 Năsăud, Garda Forestieră Cluj-Napoca, în scopul 

prevenirii actelor de braconaj și a extragerii ilegale de material lemnos, a altor activități care 

contravin statutului de arie naturală  protejată, precum și patrulări independente, de către 

angajaţii APNMR. Astfel, în cursul anului 2018 au fost programate un număr total de 838 

acțiuni și s-au realizat un număr de 842 acțiuni de patrulare, după cum urmează: 

Nr 
crt 

Acțiuni comune de patrulare 
în anul 2018 

Programate Realizate Nr. 
Cumulat 
Zile / om 

1 APNMR 586 593 1814 
2 Poliția 3 3 3 
3 Jandarmeria 60 56 100 
4 Garda de Mediu  2 2 1 
5 Garda Forestieră 6 6 8 
6 Alte Instituții 181 182 240 

 Total 838 842 2166 

S-au  aplicat sancțiuni după cum urmează: 

Nr. 
Crt 

Data constatării 
Număr din Registrul 

de intrare 

Nume 
Organ 

constatator 

Nume și 
prenume 
făptuitor 

Domiciliul făptuitor 
 

Natura 
Contravenției/ 

infracțiunii 

Valori consemnate 
în procesul verbal 

1 25.06.2018 201/25.06.2018 
Muntean 

Ioan 
Joja Anton 

Sângeors Băi Bistrița 

Năsăud 

Legea 

nr.171/2010 
Avertisment 

2 02.07.2018 213/02.07.2018 
Tomoiagă 

Mircea 

Tomoiagă 

Vasile 
Moisei, Maramureș 

Legea 

407/2006 
Avertisment 

3 09.07.2018 224/09.07.2018 
Timiș 

Grigore 

Timiș 

Dumitru 
Borșa, Maramureș 

Legea 

nr.171/2010 
Avertisment 

4 10.07.2018 228/10.07.2018 
Tomoiagă 

Mircea 

Tomoiagă 

Ștefan 
Moisei, Maramureș 

Legea 

407/2006 
Avertisment 

5 23.07.2018 247/23.07.2018 
Timiș 

Grigore 
Coman Ioan Săcel, Maramureș 

Legea 

407/2006 
Avertisment 

6 01.08.2018 262/01,08,2018 
Tomoiagă 

Mircea 

Tomoiagă 

Maria 
Moisei, Maramureș 

Legea 

407/2006 
Avertisment 

7 08.08.2018 269/08,08,2018 
Timiș 

Grigore 

Timiș 

Grigore 

Borșa ,Repezii 

Maramureș 

Legea 

407/2006 
Avertisment 

8 09.08.2018 286/20,08,2018 Timiș  Istrate 
Dragotă 

Nicolae 
Leșu Bistrița Năsăud 

Legea 

407/2006 
Avertisment 

9 22.08.2018 299/22,08,2018 
Mihalyi 

Nicoara 

Dumitrean 

Viorel 
Năsăud , Bistrița Năsăud 

Legea 

407/2006 
Avertisment 
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Nr. 
Crt 

Data constatării 
Număr din Registrul 

de intrare 

Nume 
Organ 

constatator 

Nume și 
prenume 
făptuitor 

Domiciliul făptuitor 
 

Natura 
Contravenției/ 

infracțiunii 

Valori consemnate 
în procesul verbal 

10 23.08.2018 301/23,08,2018 Timiș Istrate 
Vânca 

Simion 

Ilva Mică, Bistrița 

Năsăud 

Legea 

407/2006 
Avertisment 

11 27.08.2018 305/27,08,2018 Timiș Istrate Pui Silvestru Maieru, Bistrița Năsăud 
Legea 

407/2006 
Avertisment 

12 28.08.2018 308/28,08,2018 
Mihalyi 

Nicoara 

Niculai 

Traian 

Sângeorz Băi, Bistrița 

Năsăud 

Legea 

407/2006 
Avertisment 

13 30.08.2018 10922/30.08.2018 
Filipoiu 

Timoftei 
Gaina Pavel 

Poiana-Ilvei, 

Bistrița-Năsăud 

Legea 

nr.171/2010 
Avertisment 

14 10.09.2018 10952/10.09.2018 
Filipoiu  

Timoftei 

Bora  

Onisim 

Măgura-Ilvei, 

Bistrița-Năsăud 

Legea 

nr.171/2010 
Avertisment 

15 06.09.2018 10953/10.09.2018 
Iugan 

Roman 
Borgovan Ilie 

Sângeorz Băi, Bistrița 

Năsăud 

Legea 

nr.171/2010 
Avertisment 

16 27.09.2018 11004/02.10.2018 Lorinț Mihai 
Ciocârlă 

Gheorghe 

Năsăud, 

 Bistrița - Năsăud 

Legea 

nr.171/2010 
Avertisment 

17 28.09.2018 11005/02.10.2018 Lorinț Mihai 
Morar 

Gavrilă 

Salva,  

Bistrița Năsăud 

Legea 

nr.171/2010 
Avertisment 

 

 Personalul APNMR a identificat tăieri ilegale de arbori pe raza parcului. A transmis sesizări 

către  ocoalele silvice care administrează fond forestier pe raza PNMR și către Garda 

Forestieră Cluj, cu privire la necesitatea verificării în teren a aspectelor sesizate. Ca urmare 

au fost demarate controale în teren și au fost aplicate sancțiuni, după cum urmează: 
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Nr. 
crt. 

Număr din 
Registrul de 

intrare la ocol 

Ocolul 
Silvic 

U.P. u.a. 

Nume agent 
constatator 
a faptei din 

partea 
APNMR 

Numele și 
prenumele 

făptuitorului 

Domiciliul 
făptuitor 

Natura 
Contravenției/ 

infracțiunii 

Valori consemnate în procesul 
verbal 

mc despăgubiri amenda 

1 298/13.06.2018 Silva Borșa II 97-98 Timiș Grigore Stetcu Vasile 
Moisei, 
Maramureș 

Imputație 16,87 11766  

2 2001/13.06.2018 
Maieru 
R.A. 

II 100A 
Muntean Ioan 
 

Flămând 
Silviu 

Maieru, BN Imputație 21,63 14441  

3 1814/30.05.2018 
Maieru 
R.A. 

II 99A 
Muntean Ioan 
Istrate Timiș 
 

Flămând 
Silviu 

Maieru, BN Imputație 2,87 1305  

4 2007/13.06.2018 
Maieru 
R.A. 

II 18A 

Muntean Ioan 
Mihaliy 
Nicoară 
 

Avram Liviu Maieru, BN Imputație 2,51 1288  

5 1903/06.06.2018 
Maieru 
R.A. 

II 
22A, 
23A 

Muntean Ioan 
Mihaliy 
Nicoară 
Istrate Timiș 

Avram Liviu Maieru, BN Imputație 17,56 14006  

6 4567/17.12.2018                     
Maieru 
R.A. 

II 
95C, 
97C, 
118H 

Muntean Ioan 
Timiș Grigore 
Mihaliy 
Nicoară 

Autor 
necunoscut 

- Imputație 105,26 120722  
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  Au fost supravegheate periodic zonele frecventate de turiști și de culegătorii de produse 

accesorii ale pădurii, în vederea prevenirii incendiilor și a respectării regulilor de vizitare în parc. 

1.4. Managementul datelor 

 S-a asigurat funcționarea sediului și echipamentelor de birou ale APNMR.  

 S-a întreținut rețeaua în stare bună de funcționare. 

 S-a instruit personalul parcului cu privire la utilizarea diverselor programe și echipamente 

necesare în desfășurarea activității. 

 S-au efectuat hărți la solicitarea instituțiilor cu care APNMR colaborează. 

 S-au transmis prin corespondență către membri Consiliului Științific înființat pe lângă 

Administrația Parcului Național Munții Rodnei solicitările petenților, s-au centralizat voturile și 

s-au emis hotărârile. 

 S-a întocmit raportul privind activitatea Consiliului Științific înființat pe lângă APNMR 

pentru anul 2017. 

 S-a întocmit situația votului prin corespondență către membri CȘ în perioada 02.11.2017-

19.04.2018 și în perioada 27.06.2018-02.10.2018. 

 S-au pregătit mapele pentru ședințele CȘ cu materiale de informare și solicitările 

petenților. 

 S-au realizat hărți pentru fiecare solicitare depusă pentru analiza în ședințele CȘ și pentru 

solicitările analizate de către membri CȘ prin corespondență. 

 S-au realizat hărțile cu tăierile din PNMR în perioada 2014-2017, care au fost prezentate 

în ședința CȘ. 

 S-au întocmit procesele verbale de la ședințele ordinare ale Consiliului Științific din data 

de 27 aprilie 2018 și din data de 26 octombrie 2018. 

 S-a actualizat permanent website-ul, pagina de facebook și prezentarea în power point a 

PNMR. 

 S-a completat baza de date fotografică pentru redactarea materialelor publicitare. 

 S-a realizat macheta pentru legitimațiile de administrator în CorelDraw, pentru angajații 

care desfășoară activități de teren. 

 S-a realizat macheta pentru panoul informativ cu dimensiunile de 1m x 1m (față/verso) în 

CorelDraw, care a fost amplasat în teren. 

 S-a realizat afișul pentru luna plantării arborilor în Corel Draw. 

 S-au realizat machetele pentru roll-up-uri cu dimensiunile de 85x100 cm în CorelDraw. 

 S-a realizat macheta pentru calendarele pe anul 2019 în CorelDraw. 

 S-au realizat hărțile în Ghidul cu regulile de vizitare în PNMR. 
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 S-au selectat poze și filmulețe și s-au transmis către RNP-Romsilva – Departamentul 

Comunicare. 

 S-au selectat poze și text și s-au transmis la RNP-Romsilva, în vederea realizării unei 

broșuri cu toate parcurile naturale/naționale pe care le administrează. 

 S-au elaborat buletinele informative ale APNMR pentru semestrul II 2017 și semestrul I 

2018. 

 S-au georeferențiat hărțile cu fondul forestier din PNMR administrat de către Ocolul Silvic 

Plaiurile Heniului și s-au transmis la APM BN. 

 S-au digitizat unitățile amenajistice și s-a completat descrierea parcelară în GIS pentru UP 

I Ilva Mică – proprietatea comunei Ilva Mică, fond forestier administrat de către Ocolul Silvic 

Plaiurile Heniului. 

 S-au digitizat unitățile amenajistice și s-a completat descrierea parcelară în GIS pentru UP 

II Șesuri și UP IV Leșu, proprietar comuna Ilva Mică și Leșu, fond forestier administrat de 

către Ocolul Silvic Plaiurile Heniului. 

 S-au digitizat unitățile amenajistice și s-a completat descrierea parcelară în GIS pentru UP 

I Săcel, proprietar comuna Săcel, fond forestier administrat de către Ocolul Silvic Comunal 

Romuli. 

 S-a verificat documentația referitoare la Amenajamentul pastoral al pășunilor deținute pe 

raza Parcului Național Munții Rodnei și a siturilor Natura 2000 ROSPA0085 Munții Rodnei și 

ROSCI0125 Munții Rodnei, de către Primăria Maieru, Telciu, Năsăud, Sângeorz Băi, Ilva 

Mare, Feldru și Săcel și s-a actualizat în baza de date în GIS.  

 S-a completat și actualizat baza de date în GIS cu straturi noi, respectiv cu jnepenișurile 

din PNMR, zonele de competență ale rangerilor ai APNMR, fondurile cinegetice de pe 

suprafața PNMR, areale distribuție habitate degradate, areale distribuție habitate etc. 

 S-a verificat corespondența date GIS și situația primită de la OS Cormaia Anieș, unde au 

existat mici diferențe. 

 S-a întocmit situația proprietarilor și administratorilor din PNMR, ROSCI0125 Muntii 

Rodnei și ROSPA0085 Muntii Rodnei, care a fost transmisă către toți proprietarii și 

administratorii care dețin /administrază suprafețe pe raza PNMR. 

 S-au actualizat suprafețele de fond forestier pentru Ocolul Silvic Plaiurile Heniului, precum 

și suprafețele de pășuni proprietatea comunelor Leșu, Salva și Rebrișoara, în urma 

modificărilor survenite prin Amenajamentele silvice și pastorale actualizate în cursul anului 

2017 și 2018. 

 S-au actualizat tabelele cu proprietarii/administratorii de fond forestier și pășuni din Planul 

de management, precum și hărțile, care constituie anexe la Planul de management. 



          27 
 

 S-a realizat prezentarea în PowerPoint a Planului de management al PNMR, ROSCI0125 

Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei și s-a pregatit documentația (planul de 

management și regulamentul listat, hărți, corespondența cu primăriile și ocoalele silvice) 

pentru întâlnirile CSC și CAT. 

 S-au realizat KML-uri cu toți proprietarii din PNMR, ROSCI0125 și ROSPA0085 Munții 

Rodnei, pentru a se putea vizualiza în Google Earth pe teren. 

 S-a completat baza de date în BIMS cu datele din fișele de teren completate de către 

agenții de teren și biolog. 

 S-au revizuit hărțile care consitutie anexe la Planul de management, conform cerințelor 

ANANP. 

 S-au întocmit hărți și situații la solicitarea delegaților Gărzii Naționale de Mediu – 

Comisariatul General București. 

 S-au întocmit raportele de activitate IT lunare, trimestriale, semestriale și anuale, precum 

și rapoartele trimestriale cu actualizarea bazei de date, care au fost înaintate spre aprobare 

către CD al PNMR. 

 S-a completat chestionarul primit de la ANANP cu informatii despre PNMR. 

 S-au postat pe website-ul PNMR - Declarațiile de avere și interese ale directorului, 

contabilului șef și managerului de proiect. 

 S-a tradus site-ul Parcului Național Munții Rodnei în limba engleză. 

 Numărul cumulat de accesări ale site-ului Parcului Național Munții Rodnei în cursul anului 

2018 este 16871. 

 Numărul cumulat de vizitatori unici ai site-ului Parcului Național Munții Rodnei în cursul 

anului 2018 este 16022. 

1.5. Reintroducerea speciilor dispărute 

În cursul anului 2018 nu s-au desfășurat acțiuni de reintroducerea speciilor dispărute. 

1.6. Reconstrucție ecologică 

 Nu s-au derulat activități de reconstrucție ecologică pe raza parcului în cursul anului 2018. 

  Se are în vedere aplicarea unor proiecte de restaurare a unor habitate degradate, lacuri 

glaciare în funcție de posibilitatea de accesarea unor programe de finanțare. 

1.7. Implementarea setului de măsuri minime de conservare, respectiv a planului de 

management 

În cursul anului 2018, APNMR a urmărit implementarea unor măsuri de conservare 

prevăzute în planul de management. O parte dintre măsurile de management implementate de 

către angajații APNMR sunt urmare a activităților specifice derulate pentru continuarea 

activităților proiectelor încheiate, pentru asigurarea sustenabilității activităților din proiecte. S-au 
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revizuit o parte dintre cele 101 protocoale de monitorizare la speciile și habitatele de interes 

comunitar și o parte dintre acestea se implementează/aplică în teren. 

 

P2 Turism  

2.1. Infrastructura de vizitare 

 Număr trasee turistice existente: 19 trasee 

 Lungime totală trasee turistice existente (km): 374  

  din care:  

  - întreținere marcaje turistice (107,5 km x 2 parcurgeri): 215 km; 

  - igienizare (km x nr. de parcurgeri) (160 km x 2 parcurgeri): 320 km; 

  - curățare de vegetație invadantă (175 km x 2 parcurgeri): 350 km. 

 Nr. locuri de popas amenajate existente: 18 

 din care: 

  - cu dotări întreținute și reparate în anul 2018:  8 

 Nr. bariere existente având rol pentru controlul accesului turiștilor:  25 

  - din care funcționale: 21 

  - din care instalate în anul 2018: 0 

 Nr. panouri existente (informative, dirijare, conștientizare etc.): 180 

 din care: 

  - instalate în anul 2018: 60 

2.2.Servicii, facilități de vizitare și promovarea turismului 

 Materiale de promovare realizate(nr. total de la începutul anului 2018):        

o hărți finanțate din fonduri RNP: 230 buc. 

o pliante finanțate din fonduri RNP - 350 buc. 

o broșuri finanțate din fonduri RNP - 300 buc.  

o postere finanțate din fonduri RNP – 180 buc. 

o CD/DVD-uri finanțate din fonduri RNP – 500 buc.      

o alte materiale finanțate din fonduri RNP - 558 buc. (calendare: 500 buc.; roll-up: 2 

buc., 56 buc. panouri informative)   

o s-au întocmit un număr de 10 fișe de inventar pentru unitățile de cazare limitrofe 

PNMR. 

2.3. Managementul vizitatorilor 

 În urma monitorizărilor periodice realizate de angajații APNMR în anul 2018, numărul 

vizitatorilor în PNMR şi în zona din imediata vecinătate, este redată în tabelul următor: 
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Sezonul turistic 
Nr. de 

zile 
/an 

Scenariul I Scenariul II 

Nr. mediu 
de turisti / 

zi 

Nr. 
total/sezon 

Nr. mediu 
de turisti / 

zi 

Nr. 
total/sezon 

Plin sezon (iulie-august) 60 330 19860 200 12000 

Sezonul de tranzitie  
(mai – iunie, septembrie – 
octombrie) 

120 67 8040 50 6000 

Extra-sezon  
(noiembrie – aprilie) 

185 10 1850 5 925 

TOTAL     (nr. mediu estimat de turişti/an 
2018) 

29750  18925 

  
 Dintre aceştia, cea mai mare parte, respectiv circa 75% pătrund pe teritoriul parcului prin 

partea nordică, și o proporție mai redusă, de circa 25%  prin partea sudică. 

 Cu ocazia organizării acţiunii de  evaluare a  turiştilor care vizitează Parculul Naţional Munţii 

Rodnei, în baza datelor transmise la Administraţia Parculu Naţional Munţii Rodnei s-a întocmit 

graficul de evaluare turişti 2005-2018: 

 

    În cadru acestei  acţiuni de evaluare turişti care se organizează anual,  s-au aplicat şi 250 

chestionare turiștilor care au vizitat PNMR. 

P3 Conștientizare, conservare tradiții și comunități locale 

3.1. Tradiții și comunități 

 Cu ocazia Zilei Europene a Parcurilor şi a Parcului Naţional Munţii Rodnei, Administraţia 

Parcului Naţional Munţii Rodnei a organizat în data de 12  mai 2018, evenimentul „Sărbătoarea 

narciselor”, care a ajuns la ediţia a-XII-a.  

 Poiana cu narcise din Masivul Saca reprezintă o splendidă destinaţie turistică, ce oferă 

vizitatorilor un peisaj de basm, putând admira peste 5 ha de narcise înflorite. La acest 

eveniment au participat un număr de 50 elevi şi  6 profesori din cadrul Şcolii Generale ,,Enea 

Grapini” din localitatea Șanț,  Școlii Generale ,,Florian Porcius" din localitatea Rodna. 

 Elevii au participat la diverse competiţii cu tematica de mediu, desfăşurate în Poiana cu 

narcise, fiind răsplătiţi cu premii, diplome de participare. Evenimentul a fost mediatizat în presa 

județeană. 



          30 
 

 În ziua de 17 mai 2018, un reprezentant din cadrul APNMR a participat la evenimentul Maialul 

Năsăudean „De Ispas la Năsăud”, organizat de Primăria Orașului Năsăud. Au fost distribuite 

materiale publicitare și a fost organizat un stand cu fotografii și produse tradiționale din zona 

parcului. 

 În perioada 26-27 mai s-a participat la Zilele Rodnei, eveniment organizat de Primăria 

Comunei Rodna. APNMR a participat cu materiale publicitare și un stand cu obiecte tradiționale 

din zonă. 

 În ziua de 28 mai, APNMR au participat cu 3 reprezentanți la evenimentul Sărbătoarea 

străbunilor în Ținutul Grăniceresc-Țara Năsăudului și Țara Rodnei  - Urcatul oilor la munte, 

organizat de Primăria Sângeorz Băi și Asociația Zona Montană Vatra Dornei. S-au distribuit 

materiale publicitare și au fost ghidați turiști în teren. 

 În ziua de 17 iunie 2018, un reprezentant din cadrul APNMR a participat la seminarul cu tema 

”Turismul și promovarea turistică în zona Rodna” care a avut loc la sediul Primăriei Comunei 

Rodna. 

La seminar au participat 20 persoane din domeniul managementului turistic al localității 

Rodna (manageri de pensiuni, ghizi turistici, Salvamont) și președintele Asociației de dezvoltare 

intercomunitară Bistrița. 

Seminarul a cuprins dezbateri pe tema: 

- Identificării serviciilor turistice locale și regionale. 

- Identificarea factorilor de interes în domeniul dezvoltării turismului local. 

- Necesitatea elaborării unei strategii locale de dezvoltare turistică. 

- Promovarea pachetelor turistice cu specific în Parcul Național Munții Rodnei.  

- Necesitatea colaborării cu APNMR în vederea creării unor pachete de servicii 

turistice. 

- Identificarea unor surse de finanțare pentru promovarea turismului local și a 

obiectivelor turistice locale. 

 S-a participat în perioada 06.08.2018-07.08.2018 la solicitarea Primăriei Borșa, conform 

protocolului de colaborare încheiat, la însoțirea copiilor participanți la ‘’Tabăra de vară Alpina’’ 

pe traseele Borșa –Pietrosu–Iza Izvor, la care au participat 150 elevi.   

  În perioada 25 - 27 septembrie 2018,  ing.  Mihaela Poll a participat din partea APNMR cu o 

expoziție de port popular specific zonei montane a Munților Rodnei și fotografii din PNMR, la 

Vatra Dornei, la evenimentul organizat de Euromontana în colaborare cu Agenția Zonei 

Montane și cu sprijinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la cea de a XI-a ediție a 

Convenției Europene a Munților. Evenimentul, încadrat Anului Centenar 2018 și Anului 

European al Patrimoniului Cultural a reunit peste 250 participanți, din 21  țări din Europa, și a 
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avut ca temă „Patrimoniul cultural, motor al creativității, inovării și dezvoltării socio - economice 

pentru viitorul zonelor montane”. 

 În data de 30.09.2018 ing.  Mihaela Poll a participat cu o expoziție de port popular specific 

zonei montane din jud. BN și expoziție de fotografie din PNMR la Festivalul regional Alesul  

„Chemarea Străbunilor”  – eveniment organizat de Primăria Orașului Sângeorz Băi în satul 

Cormaia, jud. Bistrița Năsăud. La acest eveniment tradițional au participat majoritatea 

asociațiilor crescătorilor de ovine, taurine și caprine care pășunează pe raza PNMR, acest 

eveniment fiind bilanțul rodului de peste an. 

 În intervalul 18-20 decembrie 2018, a fost organizată de către APNMR o expoziție de 

fotografie și stand cu expoziție de produse tradiționale specifice județului Bistrița Năsăud, în 

incinta Hotelului Metropolis din municipiul Bistrița, cu ocazia organizării de catre RNP-Romsilva 

a ședinței de bilanț anual, la care au participat toate subunitățile din țară.  

 În data de 21 decembrie 2018, a fost organizat în colaborare cu Primăria Comunei Rodna, 

Asociația Eco Rodna, Asociația Wildlife Rodna, un concert de colinzi la care au participat 

grupuri de colindători din localitățile: Rodna, Anieș, Telciu, Parva, Năsăud, Sîngeorz Băi. 

3.2. Conștientizare și comunicare 

 Au fost întocmite și aprobate în CD al APNMR Planul activităților de conștientizare pentru anul 

2018, Planul de educație ecologică pentru 2018 și Planul activităților de turism pentru anul 

2018.  

 Au fost întocmite și aprobate în CD al APNMR ediția revizuită a Strategiei de management a 

vizitatorilor din PNMR - 2018 și Strategiei de comunicare - 2018. 

 S-au organizat 70 acțiuni de prezentare a parcului în școli și comunități limitrofe, și la sediul 

APNMR, la care au participat un număr de 4213 elevi, cadre didactice, turişti. Cu ocazia 

prezentărilor organizate s-au distribuit materiale publicitare: insigne, pliante, afișe, broșuri, 

postere, DVD+uri cu filme documentare, hărţi. 

 S-au desfășurat activități de organizare și au fost realizate materiale solicitate de către 

organizatori (scrisori tematice, fotografii și filmulețe de prezentare) cu 3 elevi din cadrul Școlii 

Generale Florian Porcius din Rodna și înaintate la Televiziunea Naționala TVR 1, pentru 

participare la Concursul Câștigă România. 

 A fost elaborată și transmisă la regie, situația parteneriatelor realizate în cursul trimestrului I 

2018.  

 În data de 4 mai 2018, un reprezentant din cadrul APNMR a participat în juriu, la concursul 

județean „Arbori pentru viitor”, organizat de Liceul Tehnologic Agricol Bistrița. Au fost analizate 

proiectele depuse și au fost selectate proiectele câștigătoare. 

 Cu ocazia Zilei Europene a Parcurilor  2 reprezentanți din cadrul administrației au participat în 
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perioada 24-25 mai la APN Călimani la celebrarea evenimentului, cu materiale publicitare, 

fotografii, produse tradiționale. 

 Cu ocazia Zilei Europene a Parcurilor, un reprezentant din cadrul administrației a participat la 

evenimentul organizat de către Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița Năsăud, expunând o 

prezentare a parcului și distribuirea unor materiale publicitare.  

 În intervalul 10 -12 mai 2018, 4 reprezentanți din cadrul APNMR au participat la conferința 

Text și discurs religios, organizat de Primăria Comunei Rodna și Școala Generală Florian 

Porcius. Au fost distribuite materiale publicitare editate de APNMR, au fost expuse fotografii din 

PNMR. 

 În data de 18 mai 2018, un reprezentant din cadrul APNMR a participat la etapa județeană 

„Proiecte de mediu”, organizat la Clubul copiilor din orașul Năsăud, în juriul pentru selecția 

proiectelor câștigătoare. 

 În data de 18 mai 2018, doi reprezentanți din cadrul APNMR au organizat o activitate cu 30 

elevi din cadrul Școlii Generale Iustin Ilieșiu din localitatea Anieș, cu ocazia Zilei Mondiale a 

Păsărilor Migratoare. A fost organizată o drumeție și s-au făcut observații la păsări. 

 Cu ocazia Zilei Porților Deschise, în data de 8 iunie 2018, au fost desfășurate o serie de 

activități de educație ecologică, prezentări, activități în natură, cu elevi din cadrul Școlii 

Gimnaziale „Florian Porcius” Rodna, a Școlii Gimnaziale „Enea Grapini” Șanț și a Școlii 

Gimnaziale Borșa. Au fost implicați 115 elevi și 5 cadre didactice.  

 La data de 2 iunie 2018, a fost însoțit în teren un grup de elevi și cadre didactice din cadrul 

Școlii Generale Grigore Silași din Beclean - 70 persoane, la Poiana narciselor din Muntele 

Saca. 

 În intervalul 4 – 29 iunie 2018, 3 elevi din cadrul Maison Familiale Rurale din Franța, au 

efectuat un stagiu de pregătire/voluntariat în PNMR, în baza parteneriatului încheiat cu APNMR, 

finanțat prin Programul Erasmus+.  

 Cu ocazia Zilei Internaționale a Rangerilor, în data de 31 iulie 2018, au fost desfășurate o 

serie de activități care să marcheze această zi, care sa ilustreze rolul rangerului în ariile 

naturale protejate. Astfel, au fost desfășurate acțiuni de monitorizare a florei și faunei din teren, 

iar fotografiile realizate au fost mediatizate pe pagina de facebook a PNMR, a RNP-Romsilva și 

în presa județeană. A fost realizat un interviu la televiziunea națională, cu acordul RNP-

Romsilva. 

 În intervalul 2 – 31 iulie 2018, a fost desfășurat stagiul studentei Faustine SAVIN din Franța, 

care a  efectuat un stagiu de pregătire/voluntariat în PNMR, finanțat prin Programul Erasmus+.  



          33 
 

 În zilele de 25 și 26 august 2018 a fost organizată acțiunea de evaluare a turiștilor care 

vizitează parcul, pe toate traseele din parc. Au fost aplicate chestionare turiștilor, care au fost 

ulterior centralizate, au fost vândute bilete de vizitare. 

 În data de 13 septembrie 2018, la sediul APNMR a avut loc întâlnirea de lucru organizată cu 

reprezentanți din cadrul Ministerului Mediului, Ministerului Apelor și Pădurilor, Consiliului 

Județean Bistrița Năsăud, care a avut ca scop pregătirea programului pentru perioada 2-3 mai 

2019, cu ocazia vizitei de lucru la care vor participa peste 100 experti atașați de mediu din UE, 

în contextul preluării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene.  

 În intervalul 1-5 octombrie, cu ocazia Zilei Păsărilor, ing. Poll Mihaela a realizat activități 

tematice cu elevii din cadrul Școlii Generale Iustin Iliesiu, pe Valea Anieșului. 

 În intervalul 8-14 octombrie 2018, cu ocazia Săptămânii ariilor protejate, s-a desfășurat o 

campanie de prezentări ale PNMR în școlile din localitățile limitrofe parcului. 

Dinamica prezentărilor în perioada 2014-2018 este redata în continuare: 

 

În cursul anului 2018, angajatii APNMR au participat în total la 56 evenimente (simpozioane, 

conferințe, seminarii, întruniri, cursuri, concursuri, instructaje, forumuri de discuții, ședinte de 

lucru/instruire, alte evenimente), dintre care 4 cursuri de perfecționare. Numărul cumulat al 

personalului participant a fost 272 zile/om. 

 În cursul anului 2018 au fost realizate trei interviuri la TV Sângeorz Băi, referitoare la ziua 

PNMR și sărbătoarea narciselor, de asemenea acest eveniment a fost mediatizat în presa 

județeană și la activitățile curente ale APNMR. 

 La data de 16 iunie 2018, a fost realizat un interviu pentru TVR 1, cu acordul RNP-Romsilva, 

referitor la evenimentele din 15 iunie 2018, când au avut loc tăieri ilegale pe raza parcului, iar 

personalul silvic și jandarmii au fost agresați de infractori. 
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 În data de 31 iulie 2018, cu ocazia Zilei Internaționale a Rangerilor, a fost realizat un interviu 

la TVR, cu acordul RNP-Romsilva, referitor la activitățile specifice ale rangerilor din cadrul 

administrației. 

 În cursul lunii iulie a fost realizat un material filmat (Radu Cernuta), cu acordul RNP-Romsilva, 

referitor la activitățile curente ale angajaților din cadrul administrației. 

 În data de 17 august  2018, 2 angajați ai APNMR au însoțit în teren corespondenți TVR 1 –

jud. BN, pentru realizare material filmare/documentare.  

 În data de 24 septembrie 2018 a fost realizat un reportaj la Radio Cluj, referitor la 

biodiversitatea din PNMR - biolog Iușan Claudiu. 

 În data de 27 septembrie 2018 a fost realizat un material filmat cu referire la tradiții și obiceiuri 

din zona limitrofă PNMR, la care a participat biologul parcului, care a fost difuzat pe canalul 

LUK TV - Big Boletus, în cursul lunii decembrie 2018. 

 Au fost publicate 33 articole cu referire la activitatea APNMR în presa județeană (ZIR, 

evaluare capre negre, tabăra organizată la Izvorul Izei). 

 Au fost mediatizate activitățile APNMR pe pagina de facebook a parcului.  

 Au fost transmise materiale foto și text doamnei Liliana Vârtopeanu, pentru a fi mediatizate pe 

pagina Consiliului UE, în agendele săptămânale cu temele întâlnirilor de mediu pe perioada 

exercitării Președinției României la Consiliul UE. 

 Toate articolele apărute în presa scrisă, de la înființarea APNMR și până în prezent sunt 

arhivate în biblioteca parcului. 

 A fost creată biblioteca virtuală a PNMR, care poate fi accesată pe pagina www.parcrodna.ro 

3.3. Educație ecologică 

  A fost întocmit Planul de educație ecologică pentru anul 2019. 

 A fost continuată activitatea de coordonare a profesorilor responsabili ai Cluburilor ECO din 

școli, în vederea implementării unui sistem viabil de conservare a biodiversităţii cu implicarea 

elevilor din şcolile limitrofe PNMR, s-a actualizat baza de date cu membrii acestor cluburi. 

  Au fost realizate un număr total de 42  parteneriate, dintre care: 18  parteneriate cu unități de 

învățământ, 3 parteneriat cu ONG-uri, 3 parteneriate cu administrații locale și județene și 18 

parteneriate cu alte instituții. 

 În data de 15 septembrie 2018 s-au desfășurat activități de ecologizare, în cadrul campaniei 

Let’ s do it, Romania!, organizate de APNMR. Acestea s-au desfășurat pe 3 trasee turistice:  pe 

traseul turistic Șanț - Valea Cobășel – Curățel - Vf. Ineu din PNMR; Traseul turistic Cascada 

Cailor în colaborare cu Primăria Borșa; Traseul turistic Valea Anieșului. La acțiune au participat 

în total 170 elevi și cadre didactice, s-au strâns aproximativ 1,5 tone de gunoaie. 
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 În anul 2018 s-a demarat acțiunea de colectare a datelor privind editarea unui “Manual de 

educație ecologică al APNMR”, a fost stabilit un Cuprins  și este în curs faza de culegere a 

datelor și informațiilor bibliografice. 

 În cursul anului 2018 au fost organizate 25 acțiuni de igienizare, din care 10 acțiuni cu 

participarea voluntarilor. Au fost colectate peste 13,2 tone  deșeuri. 

P4 Management și administrare 

4.1. Echipament și infrastructură de funcționare 

 Mijloacele fixe și obiectele de inventar achiziționate în anul 2018, din fonduri provenite de 

la Regia Națională a Pădurilor-Romsilva este redată în Anexa nr. 3. 

 

4.2. Personal de conducere, coordonare, administrare 

Prevederi 2017 2018 

Număr posturi Conform HG 
230/2003 

18 18 

Număr posturi conform Contractelor  
de administrare nr. 734/2004, 

nr.49/23.05.2014, 
nr.142/19.11.2014 

18 18 

Număr posturi conform 
organigramei aprobată de Consiliul 
de Administrație al RNP-Romsilva 

nr. 19/29.07.2016 

19 19 

Realizat 2017 2018 

Număr personal  la sfârșitul anului 16 17 

Număr mediu de personal 16 17 

Număr posturi vacante la sfârșitul 
anului 

3 2 

Structura posturilor prevăzute în organigrama aprobată: 

Total 19 posturi, din care: 

- 7 aparat parc, din care 2 posturi de conducere; 

- 12 personal teren. 

La data de 31.12.2018 sunt vacante 2 posturi: 1 post "Specialist în domeniul educației 

ecologice" și 1 post "Ranger". 

4.3. Documente strategice și de planificare (stadiul de realizare a regulamentului, 

planului de management, a unor proiecte cu finanțare europeană/ alte surse de finanțare 

care vizează aria naturală protejată) 

 Planul de management și Regulamentul Parcului Național Munții Rodnei, ROSCI0125 Munții 

Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei și al celorlalte categorii de arii naturale protejate de interes 

național incluse au fost înaintate către Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița - Năsăud, cu 
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modificările solicitate. În data de 18 decembrie 2017, PM și Regulamentul au fost analizate în 

cadrul Comitetul Special Constituit (CSC), la care au participat factorii interesați din județele BN 

și MM. Au fost formulate o serie de observații de către reprezentanții participanți, la care în 

cursul lunii ianuarie 2018 APNMR și CȘ au formulat răspuns în termen. În data de 15 februarie 

2018, PM și Regulamentul au fost analizate în cadrul Comitetul Special Constituit (CSC), 

organizat la sediul Prefecturii județului BN, la care au participat factorii interesați din județele BN 

și MM. Au fost formulate o serie de observații de către reprezentanții participanți, la care s-au 

adus explicații punctuale, în cadrul ședinței. În data de 28 februarie 2018 PM și Regulamentul 

au fost analizate în cadrul ședinței CAT, organizată la sediul APM BN. Ca urmare a definitivării 

acestei proceduri, Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița – Năsăud a emis Decizia nr. 120/15 

martie 2018, înregistrată la APNMR cu nr. 515//28 martie 2018. La data de 28 martie 2018, 

APNMR a înaintat PM și Regulamentul spre avizare către ANANP și spre știință la Ministerul 

Mediului. La data de 16 mai 2018, patru reprezentanți din cadrul APNMR au participal la sediul 

ANANP pentru analiza PM și a Regulamentului. Au fost discutate corecturile/ modificările 

necesare, acestea au fost operate, iar la data de 24 mai 2018, PM și Regulamentul au fost 

retransmise spre avizare la ANANP București. La data de 6 iunie 2018, ANANP a transmis 

avizul favorabil pentru PM și Regulament, iar cu adresa APNMR nr. 10701/DJ/07.06.2018 

acestea au fost înaintate la Ministerul Mediului, pentru aprobare. Momentan se află în 

procedura de avizare interministerială, așa cum prevede procedura legală. 

 În cursul anului 2018, APNMR nu a derulat proiecte cu finanțare europeană/alte surse de 

finanțare care vizează aria naturală protejată.  

 În cursul anului 2018 s-a asigurat sustenabilitatea activităților din cadrul proiectului „Măsuri de 

management conservativ al biodiversității PNMR – sit Natura 2000” implementat în perioada 

2010-2015, din fonduri POS Mediu –Axa prioritară 4, sesiunea I-a, aprobat pentru finanțare prin 

OM nr.283/02.03.2010, Cod SMIS-CSNR 1300, Contract de Finanțare nr. 97778/ 23.03.2010, 

valoarea actualizată totală fiind de 2 098 668 lei, din care valoarea neeligibilă asigurată de 

RNP-Romsilva fiind de 461 341 lei, după cum urmează:  

- A fost întocmit  raportul de activitate al APNMR pentru anul 2017 și 2018, în care 

sunt sintetizate activitățile desfășurate, pentru asigurarea sustenabilității 

proiectului pentru perioada 2016-2020. 

- Au fost culese informații  din teren, analizate, completate fișele de teren și 

introduse datele în aplicația BIMS. 

- Au fost inventariate toate bunurile dobândite în cadrul proiectului. 

4.4. Instruire personal 

În cursul anului 2018, angajații APNMR au participat la 22 cursuri de instruire, conferințe, 

simpozioane și întâlniri de lucru, după cum urmează: 
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În perioada 15-18 ianuarie 2018, un agent de teren din cadrul APNMR a participat la examenul 

de Evaluator de risc, organizat de Universitatea “Gheorghe Asachi” Iași, în urma cursului 

efectuat în cursul lunii noiembrie 2017. 

În data 15 ianuarie 2018, directorul, șeful contabil și un agent de teren au participat la ședința 

RNP-Romsilva pentru susținerea BVC-ului pentru anul 2018. 

 În data de 25 ianuarie 2018, consilierul juridic împreună cu un agent de teren au participat la 

termenul din dosarul aflat pe rolul Tribunalului Baia Mare. 

 În data de 15 februarie 2018, cinci reprezentanți din cadrul APNMR au participat la ședința 

Comitetului Special Constituit (CSC), organizat de către APM-BN la sediul Prefecturii județului 

BN, pentru analiza Planului de management și Regulamentului. 

 În data de 28 februarie 2018, trei reprezentanți din cadrul APNMR au participat la Comisia de 

Analiză Tehnică (CAT), organizată de către APM-BN la sediul acesteia, pentru analiza Planului 

de management și Regulamentului. 

 În perioada 5-9 martie 2018, un reprezentant din cadrul APNMR a participat la conferința 

internațională "Comunicarea, creșterea gradului de conștientizare și rolul zonei protejate în 

conservarea patrimoniului natural" organizată la Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului, fiind 

cea de-a cincea întâlnire regională din cadrul proiectului Interreg IMPACT — Modele Inovatoare 

pentru Arii Protejate: Schimb și Transfer. 

 În data de 20 martie 2018, un reprezentant din cadrul APNMR a participat la întâlnirea de 

lucru, organizată de către Consiliul Județean MM și Uniunea Ucrainenilor din România și 

autorități ale Raionului Ivanofranchivska din Ucraina, cu autorități județene din Maramureș 

(Consiliul Județean, Primării, ISU, APNMM și APNMR). Scopul întâlnirii a fost discutarea 

posibilității de implementare în parteneriat a unor proiecte transfrontaliere pe teme de interes 

comun.  

 În perioada 21-23 martie 2018, doi angajați din cadrul APNMR au participat la Moeciu de Sus, 

la un training organizat de WWF cu privire la identificarea și cartarea pădurilor virgine și 

cvasivirgine.  

 În perioada 21-23 martie, un reprezentant din cadrul APNMR a participat la sesiunea de 

instruire privind managementul proiectelor ERASMUS+ organizată de Agenția Națională pentru 

Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale la București. 

 La data de 10 mai 2018, doi reprezentanți din cadrul APNMR au participat la Muzeul Jedețean 

de Mineralogie-Baia Mare, la simpozionul științific național „Patrimoniul natural” - ediția a IV-a. 

Aceștia au susținut lucrările: Parcul Național Munții Rodnei – nucleu de biodiversitate la nivel 

carpatic – Claudiu IUȘAN și Managementul atacurilor gândacilor de scoarță în Parcul Național 

Munții Rodnei – Timoftei FILIPOIU, Claudiu IUȘAN. 
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 La data de 15 mai 2018, 4 reprezentanți din cadrul administrației au participat la sediul 

ANANP București la întrunirea organizată pentru analizarea Planului de management și a 

Regulamentului PNMR, care au fost transmise în vederea avizării. 

 La data de 23 mai 2018, doi reprezentanți din cadrul administrației au participat la sediul APN 

Călimani, la ședința de lucru organizată de RNP-Romsilva, pentru analiza realizării indicatorilor 

de performanță pentru anul 2018, la nivel de 4 luni. 

 La data de 6 iunie 2018, specialistul în domeniul tehnologiei informației al APNMR a participat 

la Vișeul de Sus, în comisia de examinare a candidaților pentru ocuparea postului vacant de 

specialist în domeniul tehnologiei informației din cadrul Administrației Parcului Natural Munții 

Maramureșului, fiind delegată de către RNP – Romsilva, conform adresei nr. 

22966/DCP/21.05.2018. 

 La data de 3 iulie 2018, 4 reprezentanți din cadrul APNMR au participat la sediul CJ 

Maramureș la procesul de predare-preluare a bunurilor dobândite în cadrul proiectului. 

Predarea-preluarea nu a putut fi realizată deoarece construcția centrului de vizitare este în 

aceeași situație (nedefinitivată, lucrări necorespunzătoare, nu funcționează apa, curentul 

electric), care fac și la această dată construcția neutilizabilă. 

  În intervalul 16-20 iulie 2018, informaticiana parcului a participat la cursul “Aplicarea 

Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) privind protecția datelor cu caracter personal”, 

organizat la Cluj Napoca. 

  În perioada 9-12 octombrie 2018, 2 angajați din cadrul APNMR au participat la Conferința 

finală care a marcat  încheierea proiectului Life+11/NAT/RO/825-Managementul conservativ al 

habitatelor 4070 si 9260 din ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest. 

 În perioada 15-19 octombrie 2018, un reprezentant din cadrul administrației a participat la 

cursul pentru expert achiziții publice, organizat la Bușteni. 

 În data de 14 noiembrie 2018, la inițiativa APNMR s-a organizat la sediul Prefecturii BN o 

sedință de lucru cu toți factorii implicati, pentru discutarea situației și modul de gestionarea a 

problemei pestei porcine africane, semnalată la limita  județelor BN și MM (Instituția Prefectului 

BN, Garda Forestieră Cluj, ANSVA BN si MM, GNM-CJ-BN si MM, APM BN și MM, gestionarii 

fondurilor cinegetice care se suprapun pe raza parcului). 

 În perioada 26-30  noiembrie 2018, 3 angajați din cadrul administrației au participat la cursul 

QGIS, organizat de RNP-Romsilva la Brașov. 

 În perioada 20-22 noiembrie 2018, 2 angajați din cadrul administrației au participat la ședința 

organizată de conducerea  RNP-Romsilva la APNP Craiului, pentru analiza realizării 

indicatorilor și a PAL 2018, la nivel de 10 luni. 
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 În perioada 18-20 decembrie 2018, 2 angajați ai administrației au participat la ședința de bilanț 

anual, organizată de conducerea RNP-Romsilva la Direcția Silvică Bistrița.     

 În data de 21 decembrie 2018, delegația APNMR și reprezentantul desemnat de RNP-

Romsilva, au participat la întâlnirea convocată de CJ Maramureș, pentru predarea-preluarea 

centrului de vizitare din Pasul Prislop. 

4.5. Bugetul asigurat pentru administrarea ariei naturale protejate pentru anul în care se 

face raportarea (valoarea cheltuielilor efectuate în folosul ariei, valoarea tarifelor 

încasate) 

Situația bugetului realizat în anii 2017 și 2018 (lei): 

Anul 

BUGET 
REALIZAT 
2017 RNP 
+ SURSE 
PROPRII 

BUGET 
REALIZAT 
2017 DIN 

PROIECTE 

BUGET 
REALIZAT 
2018 RNP 
+ SURSE 
PROPRII 

BUGET 
REALIZAT 
2018 DIN 

PROIECTE 

P1 Managementul biodiversității     

1.1. Inventariere și cartare 37795 0 19277 0 
1.2. Monitorizarea stării de 
conservare 20273 0 34386 0 
1.3. Paza, implementare reglementări 
și măsuri specifice de protecție 325441 0 534730 0 
1.4. Managementul datelor 54338 0 28005 0 
1.5. Reintroducerea unor specii 
extincte 0 0 0 0 
1.6. Reconstrucție ecologică 0 0 0 0 
Subtotal 437847 0 616398 0 

P2 Turism     

2.1. Infrastructura de vizitare 5273 0 27289 3108 
2.2.Servicii, facilități de vizitare și 
promovarea turismului 1876 0 8973 0 
2.3. Managementul vizitatorilor 27688 0 25772 0 
Subtotal 34837 

 
61984 3108 

P3 Conștientizare, conservare 
tradiții  și comunități locale  

 
 

 

3.1. Tradiții și comunități 11032 0 111 0 
3.2. Conștientizare și comunicare 36333 0 37170 0 
3.3. Educație ecologică 10242 0 8918 0 
Subtotal 57607 0 46199 0 

P4 Management și Administrare     

4.1. Echipament și infrastructura de 
funcționare 152142 14521 108846 1375 
4.2. Personal conducere, 
coordonare, administrare 401081 0 441158 0 
4.3. Documente strategice și de 
planificare 40908 0 33888 0 
4.4. Instruire personal 18303 0 25764 0 
Subtotal 612434 14521 609656 1375 
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Anul 

BUGET 
REALIZAT 
2017 RNP 
+ SURSE 
PROPRII 

BUGET 
REALIZAT 
2017 DIN 

PROIECTE 

BUGET 
REALIZAT 
2018 RNP 
+ SURSE 
PROPRII 

BUGET 
REALIZAT 
2018 DIN 

PROIECTE 

TOTAL GENERAL  1142725 14521 1334237 4483 
 
Situația tarifelor încasate în anii 2017 și 2018: 
 

Valoarea tarifelor încasate 
în anul 2017 

lei Valoarea tarifelor încasate 
în anul 2018 

lei 

TOTAL 118177 TOTAL 126770 

Din care:  Din care:  
Tarife de avizare 91600 Tarife de avizare 94950 

Prestări servicii diverse 26573 Prestări servicii diverse 31817 
Amenzi și penalități 0 Amenzi și penalități 0 

Sponsorizări 0 Vânzare active 0 
Venituri din dobânzi 4 Venituri din dobânzi 3 

Cheltuieli din venituri 
proprii 2017 

lei Cheltuieli din venituri 
proprii 2018 

lei 

TOTAL 118177 TOTAL 126770 
Din care:  Din care:  

materiale (piese auto, 
combustibil, birotică, 

echipament de teren, energie 
electrică) 

18334 

materiale (piese auto, 
combustibil, birotică, 

echipament de teren, energie 
electrică) 

34472 

servicii (întreținere și reparații 
clădiri, autoturisme, tehnică 

de calcul, deplasări, cheltuieli 
poștale și telecomunicații, 

comisioane bancare, impozite 
si taxe), amortizare mijloace 

fixe 

44609 

servicii (întreținere și reparații 
clădiri, autoturisme, tehnică 

de calcul, deplasări, cheltuieli 
poștale și telecomunicații, 

comisioane bancare, 
impozite si taxe), amortizare 

mijloace fixe 

48740 

Cheltuieli cu personalul 55234 Cheltuieli cu personalul 43558 
 

4.6. Bugetul alocat pentru anul următor (sursele de finanțare, valoare, activități propuse) 

Anul 2019 

BUGET 
PREVĂZUT Anul 

2019 RNP + 
SURSE PROPRII 

BUGET 
PREVĂZUT Anul 

2019 din  
PROIECTE 

P1 Managementul biodiversității   
1.1. Inventariere și cartare 21.000,00 0,00 

1.2. Monitorizarea stării de conservare 37.500,00 0,00 
1.3. Paza, implementare reglementări și 

măsuri specifice de protecție 
580.000,00 0,00 

1.4. Managementul datelor 30.000,00 0,00 
1.5. Reintroducerea unor specii extincte 0,00 0,00 

1.6. Reconstrucție ecologică 0,00 0,00 
Subtotal 668.500,00 0,00 
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Anul 2019 

BUGET 
PREVĂZUT Anul 

2019 RNP + 
SURSE PROPRII 

BUGET 
PREVĂZUT Anul 

2019 din  
PROIECTE 

P2 Turism   

2.1. Infrastructura de vizitare 30.000,00 0,00 
2.2.Servicii,facilități de vizitare și promovarea 

turismului 
10.000,00 0,00 

2.3. Managementul vizitatorilor 28.000,00 0,00 
Subtotal 68.000,00 0,00 

P3 Conștientizare, conservare tradiții și 
comunități locale 

  

3.1. Tradiții și comunități 10.000,00 0,00 
3.2. Conștientizare și comunicare 31.000,00 0,00 

3.3. Educație ecologică 10.000,00 0,00 
Subtotal 51.000,00 0,00 

P4 Management și Administrare   

4.1. Echipament și infrastructura de 
funcționare 

115.800,00 1.000,00 

4.2. Personal conducere, coordonare, 
administrare 

629.700,00 0,00 

4.3. Documente strategice și de planificare 37.000,00 0,00 
4.4. Instruire personal 28.000,00 0,00 

Subtotal 810.500,00 1.000,00 
TOTAL GENERAL 1.598.000,00 1.000,00 

 
Venituri proprii propuse a se realiza în anul  2019 

 

Nr. Crt. Sursa de venituri Lei 

1 Prestări servicii 30000 

2 Închirieri diverse 2000 

3 Tarife de vizitare 2500 

4 Tarife de avizare 90000 

6 Cazare 0 

7 alte venituri 500 

TOTAL 125000 
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PLAN DE CONŞTIENTIZARE ŞI COMUNICARE AL ADMINISTRAŢIEI 

PARCULUI NAŢIONAL MUNTII RODNEI 

2019 

 

Foto (Prezentare  PNMR și a proiectelor care se desfășoară pe raza PNMR la Scoala Gimnaziala din 

Sieu-Magherus, jud. BN. 

 

Aspecte generale 

Ariile protejate, zonele în care scopul principal îl constituie conservarea şi protecţia naturii şi a 

valorilor culturale, sunt importante pentru toate segmentele societăţii. Ele pot servi drept modele de 

dezvoltare armonioasă a societăţii umane, deoarece în aceste arii se promovează, mai mult decât în alte 

zone, managementul durabil al resurselor naturale şi culturale. Ariile protejate sunt de importanţă 

deosebită pentru noi toţi, ele oferind posibilitatea descoperii naturii sau a tradițiilor locale, practicarea de 

mişcare în aer liber, tratamente pentru sănătate, evadare din viaţa cotidiană, petrecerea timpului cu 

prietenii, accesul necondiţionat la natură şi beneficiile ei. 

  Dar pentru ca ariile protejate să-şi „îndeplinească menirea” este foarte important ca toţi cei ce sunt 

influenţaţi de existenţa unei arii protejate ca şi toţi cei ce pot beneficia într-un fel sau altul de faptul că 

avem arii protejate, să cunoască un minim de noţiuni şi principii legate de acestea, să se identifice cu 

acestea, devenid parte din ele. Public larg, factori interesaţi sau comunităţi locale, cu toţii  trebuie să 

înţealeagă ce sunt acestea şi de ce este important să le accepte, chiar să ajute la menţinerea lor.Astefel 

prin planul de comunicare si constientizare Administratia Parcului National Muntii Rodnei isi  propune să 
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protejeze mai bine natura pentru binele oamenilor, să comunice mai eficient importanţa Parcului National 

Muntii Rodnei, dar şi să contribuie la creşterea calităţii turismului în zonă.  

Parcului National Muntii Rodnei se suprapune peste situl Natura 2000 ROSCI0125, ROSPA0085  

Muntii Rodnei, situri de importanţã europeană, declarat pentru cele 44 specii de mamifere (urs, vidră, râs 

etc.), 8 specii de amfibieni , 13 specii de peşti, 150 specii de pasari şi 12 speci de plante rare 

(Leontopodium alpinum, Gentiana lutea, Gentiana punctata, Angelica archangelica, Trollius euroapeus, 

Nigritella rubra, Silene nivalis, Papaver corona-sancti-stephani, Pinus mugo, Pinus cembra, Taxus 

baccata, Rhododendron myrtifolium), toate fiind specii de importanţă europeană şi naţională. Totodată 

aici întâlnim şi o suprafaţă de peste 100 hectare păduri virgine.  

1. Context si scop  

Managementul eficient al unei arii protejate implică implementarea unui plan de comunicare si 

constientizare eficient. O comunicarea eficientă a mesajelor specifice ariei naturale protejate va conduce 

la implicarea unui număr cât mai mare de factori interesaţi în conservarea şi dezvoltarea durabilă a 

naturii, facilitarea unui dialog care să genereze informaţii noi şi conştientizarea importanţei valorilor 

naturale, menţinerea motivaţiei colective în rândul comunităţilor locale şi a publicului larg.  

Deși au fost întreprinse numeroase acțiuni de comunicare și conştientizare a publicului prin 

diferite mijloace, rezultatul acestora a fost modest. Parcului National Muntii Rodnei este parte integrantă 

a reţelei ecologice europene Natura 2000, fiind declarat sit de interes comunitar: ROSCI0125 Muntii 

Rodnei si Sit de protectie avifaunistica ROSPA0085 Muntii Rodnei. Parcul Naţional Munţii Rodnei este 

cel mai mare parc național din Carpaţii Orientali, situat în partea nordică a lanțului Carpatic, 

suprapunându-se peste cea mai mare parte a ariei Munţilor Rodnei, având o suprafață de 46399 ha. Acesta 

este situat pe teritoriul administrativ teritorial al judeţelor Bistriţa Năsăud (pe o suprafață de 37504 ha) şi 

Maramureş (pe o suprafață de 9698 ha). În interiorul parcului există o singură localitate - satul Valea 

Vinului – județul Bistrița - Năsăud  şi intravilanul de 5,03 ha din localitatea Borşa - județul Maramureș - 

strada Fântâna. S-a constatat necesitatea elaborării unui plan de comunicare si constientizare  adecvat, 

bazat pe principiile generale ale relațiilor publice, al cărui rezultat să ducă atât la cunoașterea ariei 

protejate, a peisajului unic, a caracteristicilor deosebite ale acestuia, cât şi la cunoaşterea rolului 

administrației, a scopului și obiectivelor acesteia. Un plan de  comunicare si constientizare care să 

pornească de la aspectele specifice ale Parcului National Muntii Rodnei şi să vorbească prin mesaje 

diferite, dar unitare, tuturor factorilor implicaţi, direct sau indirect, în administrarea acestei zone.  

     SCOPUL acestui plan de comunicare si constientizare este acela de a determina creşterea vizibilităţii 

ariei protejate în rândul factorilor interesaţi din Parcului National Muntii Rodnei, determinarea unei 

schimbări pozitive în atitudinea acestora faţă de statutul de arie protejată, sit Natura 2000 şi o implicare 

activă în implementarea planului de management  
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Planul de  comunicare si constientizare  este bazat pe analiza situaţiei actuale, analiza factorilor 

interesaţi din zonă, precum şi pe alte aspecte concrete legate de acţiuni de comunicare specifice (mesaje, 

canale de comunicare, activităţi, etc.). Documentul se doreşte a fi un model pentru orice administator sau 

custode de arie protejată, precum şi un sprijin pentru continuarea muncii de comunicare si constientizare a 

administraţiei ariei protejate. 

2. Context socio-economic 

Suprafața Parcului National Muntii Rodnei este inclusă în teritoriile administrative ale 

comunităţilor locale cu impact asupra parcului care pot fi împărţite în trei categorii:  

Comunităţi situate în imediata vecinătate a parcului având suprafeţe în parc: comuna  Rodna, 

Maieru, oraşul Sîngeorz – Băi, comuna Rebra, Telciu, Romuli, Săcel, Moisei, oraşul Borşa. 

Comunități situate în imediata vecinătate a parcului, dar fără suprafețe în parc: comuna Şanţ, Parva. 

Comunități situate la o distanță mai mare de parc, dar având suprafețe în parc: oraşul Năsăud, comuna 

Lunca Ilvei, Ilva Mare, Poiana Ilvei, Leşu, Ilva Mică, Feldru, Rebrişoara, Salva, Coşbuc, Nimigea, Zagra. 

De precizat faptul că în urma aplicării legilor funciare, proces care a avut loc în etape, în prezent 

statul Român deține pe raza parcului suprafaţa de 2732,69 ha fond forestier.  

Păşunile sunt deţinute de comunităţile locale, fiind folosite pe timpul verii pentru turmele de 

animale ale localnicilor. După 1989 s-a constatat o scădere pronunțată a efectivelor de animale domestice 

deținute de localnicii din comunitățile care dețin suprafețe în parc, dar începând cu anul 2007, odată cu 

acordarea de subvenții de către Agenția pentru Plăți și Intervenții în Agricultură (APIA), efectivele au 

început să crească.  

În cadrul întâlnirilor  s-a făcut o analiză detaliată a factorilor de interes din aria Parcului National 

Muntii Rodnei. S-au avut în vedere utilizatorii de resurse, proprietarii sau administratorii de resurse, 

utilizatorii indirecţi de resurse, precum şi alte entităţi care au interese naturale, sociale sau culturale în 

zonă. În momentul de faţă este vorba de mai mult de 100 de factori interesaţi, grupaţi în funcţie de 

specificul lor. S-a analizat de asemenea ce importanţă are aria protejată ca valoare pentru fiecare dintre 

aceştia. De exemplu, pentru un administrator silvic, aria protejate este valoroasă pentru păduri, pentru un 

agent economic care se ocupă cu creşterea vitelor valoarea o reprezintă păşunile, pentru comunitate aria 

protejată are valoare culturală şi istorică, dar asigură în acelaşi timp un mediu de viaţă sănătos.  

Factorii interesaţi desfăşoară activităţi variate în aria protejată. Acestea au fost analizate atât din 

perspectiva socială şi economică (obiceiuri, tradiţii, procese tehnologice, etc), cât şi din cea a 

potenţialelor ameninţări pentru aria protejată (ex. suprapăşunarea, deşeuri, defrişare, poluare, etc.). Toţi 

aceşti factori au o influenţă mai mare sau mai mică la nivel de management al arie protejate, dar şi la 

nivelul autorităţilor.  

Din perspectiva comunicării, aceşti factori interesaţi au fost grupaţi în categorii de publicuri ţintă 

după cum urmează: comunităţi locale, proprietari de terenuri/ administratori, turişti, autorităţi 
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locale, elevi, cadre didactice, ONG-uri locale, Ministerul Mediului, Ministerul Apelor și Pădurilor, 

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, Regia Națională a Pădurilor-Romsilva, Garda 

Forestieră, Garda de Mediu, APM BN si MM, Consilii Județene, Inspectoratul de Jandarmi 

Județean, autorităţi regionale, investitori, muzee/ universităţi/ cercetare.  

Analiza factorilor cheie din zonă, a intereselor şi a valorilor fiecăruia, a modului în care aceştia 

recepţionează informaţia, cum o adaptează şi cum o asimilează, este un proces complex, ce trebuie 

efectuat regulat. Rezultatele acestei analize complexe trebuie luate în calcul pentru orice acţiune de 

comunicare si conștientizare.  

 Protecţia mediului, conservarea valorilor dintr-o arie protejată se realizează pentru oameni şi 

pentru natură, cu poziţionarea oamenilor pe primul loc. Aceasta este genul de abordare pe care trebuie să 

îl susţină o campanie de comunicare și constientizare cu comunităţile pentru un management participativ. 

De asemenea, pe lângă elementele de comunicare clasice (publicaţii, apariţii media, etc.) dezbaterile 

publice şi întâlnire cu localnicii sau cu liderii lor sunt elemente care trebuie să fie în agenda permanentă a 

oricărui administrator sau custode de arie protejată.  Conservarea biodiversităţii poate avea succes doar 

dacă există o comunicare integrată, adaptată pe nevoile grupurilor ţintă, pe imbinarea tipurilor de mesaje 

şi limbaj, cu mixul de comunicare (presă, publicaţii, internet,etc.), pe analiza oricărui tip de feed-back 

primit de la public.  

Este foarte important ca obiectivele de comunicare și constientizare să fie realiste şi adaptate la 

grupurile ţintă si organizate cronologic in planul de comunicare și constientizare. 

 
PLANUL  ACTIVITĂȚILOR  DE  CONȘTIENTIZARE 

ALE  ADMINISTRATIEI  PARCULUI  NATIONAL  MUNTII  RODNEI  R.A.- 

PROGRAMATE  PENTRU   ANUL 2019 

                                                                                                                             

Nr. 
crt. 

Denumire 
parc 

Nr. actiuni 
prevazute in 

anul 2019 
Tematica acţiunii 

Data/Perioada 
organizării 
(estimată) 

Tipul de 
mass-
media 
care va 

participa 
(presa/TV

) 

Responsabili 
activitate 

 
1 

Parcul 
National 
Munţii 
Rodnei 

30 Prezentări ale 
PNMR și a 
proiectelor care se 
desfășoară pe raza 
PNMR -în școli, 
comunități locale, 
sediul APNMR și 
alte locații. 

ianuarie - decembrie 
2019 

Presă-
opțional 

Responsabil 
RCEE, Iusan 

Claudiu,   
Muntean Ioan, 

rangeri 

1 Ziua Mondială a 
Zonelor Umede, 
Convenția Ramsar 
- prezentări 

2 Februarie 2019  presă Responsabil 
RCEE, 

IusanClaudiu, 
Muntean Ioan, 

rangeri 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
parc 

Nr. actiuni 
prevazute in 

anul 2019 
Tematica acţiunii 

Data/Perioada 
organizării 
(estimată) 

Tipul de 
mass-
media 
care va 

participa 
(presa/TV

) 

Responsabili 
activitate 

1  
Ziua Mondială a 
Meteorologiei - 
prezentări 

23 Martie 2019 
 

 presă Responsabil 
RCEE, 

IusanClaudiu, 
Muntean Ioan, 

rangeri 
1 Expoziția foto la 

Muzeul 
Grăniceresc din 
Năsăud 

martie -iunie 2019 presă Responsabil 
RCEE, Iusan 

Claudiu,   
rangeri 

1  
Ziua Mondială a 
Sănătății - 
prezentări 

17 aprilie 2019 
 

 presă Responsabil 
RCEE, Iusan 

Claudiu, 
Muntean Ioan, 

rangeri 
1  

Ziua Pământului - 
prezentări 

22 aprilie 2019 
 

 presă Responsabil 
RCEE, Iusan 

Claudiu, 
Muntean Ioan, 

rangeri 
2  

Ziua Păsărilor și 
Arborilor - 
prezentări 

10 mai 2019 
10 octombrie 2019 
 

 presă Responsabil 
RCEE, Iusan 

Claudiu, 
Muntean Ioan, 

rangeri 
1  

Ziua 
Internațională a 
Biodiversității - 
prezentări 

22 mai 2019 
 

 presă Responsabil 
RCEE, Iusan 

Claudiu, 
Muntean Ioan, 

rangeri 
1 "Ziua europeană a 

parcurilor"/ "Ziua 
parcurilor din 
Carpați" 

24 mai 2019 
 

presă Responsabil 
RCEE, Iusan 

Claudiu, 
Muntean Ioan, 

rangeri 
1 Ziua Parcului 

Național Munții 
Rodnei 

26 mai 2019 presă Responsabil 
RCEE, rangeri 

2 Ziua Portilor 
Deschise 

08 iunie 2019 presă Responsabil 
RCEE, Iusan 

Claudiu, 
Muntean Ioan, 

rangeri 
2 Expoziția foto -2 

Scoli 
Gimnazială/Licee 
-jud. BN,MM.                                                

martie-iunie 2019  presă Responsabil 
RCEE, Iusan 

Claudiu, 
Muntean Ioan, 

rangeri 
1  

Ziua Mondială a 
Animalelor - 
prezentări 

4 octombrie 2019 
 

 presă Responsabil 
RCEE, Iusan 

Claudiu, 
Muntean Ioan, 

rangeri 
5 Acordare de 

interviuri în mass 
media (TV, radio, 
presa) 

ianuarie - decembrie 
2019 

presă și 
radio-TV 

Jauca Doina, 
Muntean 
Ioan,(jud. 

MM), Iusan 
Claudiu, (jud. 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
parc 

Nr. actiuni 
prevazute in 

anul 2019 
Tematica acţiunii 

Data/Perioada 
organizării 
(estimată) 

Tipul de 
mass-
media 
care va 

participa 
(presa/TV

) 

Responsabili 
activitate 

BN) 

3 Editarea, 
Publicarea, 
Difuzarea 
materialelor 
Informative 
referitoare la 
PNMR 

ianuarie - decembrie 
2019 

presă Responsabil 
RCEE, Iusan 

Claudiu,   
Muntean Ioan, 

Hădărău 
Alina, rangeri 

 
 

PLANUL DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ AL ADMINISTRAŢIEI PARCULUI 
NAŢIONAL MUNTII RODNEI PENTRU  

PERIOADA  2019-2023 
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Introducere 

 
Coordonatele actuale ale vieţii cotidiene impun abordarea în şcoală, alături de alte elemente de 

educaţie, şi probleme legate de educaţia pentru calitatea mediului înconjurător. Astfel se evidenţiază 

prioritatea majoră a noastră, a tuturor, de a cunoaşte, proteja şi conserva mediul de viaţa, conservarea naturii 

devenind eficientă şi reală numai atunci când aceasta va face parte integrantă din filosofia şi 

comportamentul nostru.  

Ne aflăm într-un moment al istoriei în care trebuie să orientăm acţiunile noastre, meditând în mai 

mare măsură la repercusiunile asupra mediului. Aprofundând cunoştinţele elevilor şi acţionând cu mai 

multă înţelepciune, putem asigura pentru noi înşine şi pentru posteritate condiţii de viaţă mai bune într-un 

mediu înconjurător mai bine adaptat la nevoile şi aspiraţiile umanităţii. Apărarea şi îmbunătăţirea 

mediului înconjurător, pentru generaţiile prezente şi viitoare au devenit un obiectiv primordial al 

oamenilor, o sarcină a cărei realizare va trebui să fie coordonată şi armonizată cu realizarea obiectivelor 

fundamentale, stabilite deja, de pace şi dezvoltare economică şi socială în întreaga lume. 

Prin acest plan de educatie ecologica se oferă elevilor oportunități de a-și dezvolta competențele 

referitoare la protecția mediului natural de viață, la luarea unor decizii și atitudini civice ferme de 

protejare a florei și faunei pe cale de extincție din ariile protejate cu specific în Parcul Naţional Muntii 

Rodnei, practic scopul acestui plan este acela de a forma atitudini ecologice şi  priceperi de protejare a 

mediului înconjurător. 

Programele școlare clasice vizează în special o învățare centrată pe elev, bazată pe achiziții de 

cunoștințe, dar din perspectiva noii paradigme a educației și a reformei curriculare, prin acest plan se 

urmărește o schimbare a accentului pe activitățile practice prin care să se formeze elevilor convingeri și 

atitudini pragmatice privind necesitatea imperioasă a protejării mediului natural, ca o condiție esențială 

pentru păstrarea sănătății populației umane și din perspectiva unei dezvoltări locale durabile. 

Amploarea problemelor de mediu, ca rezultat al activității umane neraționale și inconștiente au 

determinat o reală ”criză a mediului”, fenomen cu semne tot mai acute de manifestare globalizată sau 

locală: subțierea stratului de ozon, modificarea climei și încălzirea globală ca rezultat a fenomenului de 

seră, epuizarea resurselor materiale și biologice, extincția florei și faunei, deteriorarea stării de bine și 

sănătate a populației umane, fapt ce impune o reacție promptă atât din partea societății civile cât și a 

guvernaților actuali. 

Soluția pe termen mediu și lung la problemele crizei actuale a mediului impune ca o necesitate 

logică o educație ”Pro natura” prin care elevii să reînvețe de a fi parteneri întelepți cu natura mamă și nu 

stăpâni ai acesteia, în care ei își pot permite orice și oricând. Elevii trebuie să reînvețe de a proteja tot 

ceea ce înseamnă viul pe această planetă și să împartă echitabil resursele pământului cu celelalte ființe.  

În planul propus  spre studiu elevilor, se regăsesc date despre noțiuni generale de ecologie precum 

și aspecte particulare referitoare la geografia, flora și fauna din Parcul Naţional Muntii Rodnei , tradiții 
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locale și modalități de exploatare durabilă a resurselor naturale, probleme legislative privind protecția 

mediului precum și posibilitățile de acces și desfășurare a activităților recreative, această zonă fiind una 

cu cele mai frumoase peisaje naturale, nealterate încă de intervenția antropică. 
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PLANUL DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ AL ADMINISTRAŢIEI PARCULUI NAŢIONAL MUNTII RODNEI PENTRU 2019-2023 
 
 

NR. 
CRT 

COMPETENTE 
GENERALE  

SUBCOMPETENTE GRUP TINTA INDICATORI DE PERFORMANTA 
(obiectiv) 

PERIOADA 
DESFASURARE 

1 
 
 
 

 Mediul înconjurator 
si ariile protejate 

*Definitii. 
*Tipuri de arii protejate. 
*Elementele componenete: 
- Pamânt,  
- Aer,  
- Apa. 
* Atelier de creaţie 

CLASELE III-
VIII 

Intelegerea importantei mediului înconjurator pentru viata in contextul 
Natură-om-viată. 
Importanţa ariilor protejate in contextul actual legislativ si necesitatea 
acestora in relatia Natură –om-viată. 
Identificarea in teren a celor studiate. 
Punerea in plan a unei componente studiate. 

2019-2020 

2 
 
 
 

Protecţia mediului 
înconjurător si 
poluarea 

*Interventia omului în natură. 
*Forme de poluare. 
*Tipuri de poluare: 
-Pământ,  
-Aer 
-Apă 
* Atelier de creaţie 

CLASELE III-
VIII 

Demostrarea înțelegerii consecințelor propriului comportament în raport cu 
mediul. 
Demonstrarea unui mod de gândire ecologic în luarea unor decizii 
Promovarea uni mod de viață ecologic și a acelor activități antropice care să 
nu aibă impact negativ asupra mediului înconjurător. 
Identificarea în teren de forme de poluare şi ce impact au asupra mediului 
înconjurător. 
Realizarea „pomului vieţii” din materiale reciclate. 

     2019-2020 

3 
 
 

Lumea în ecosisteme  *Identificarea elementelor 
componente ale unui 
ecosistem. 
*Descrierea organizării 
funcționale ale unui ecosistem 
*Compararea unor tipuri de 
ecosisteme naturale și 
antropizate 
*Demonstrarea înțelegerii 
consecințelor propriului 
comportament în raport cu 
mediul. 
*Atelier de creaţie 

CLASELE V-
VIII 

Să recunoască elementele componente ale unui ecosistem. 
Să stabilească relațiile dintre componentele unui ecosistem. 
Să recunoască ecosistemele naturale și pe cele antropizate. 
Să descrie caracteristicile ecosistemelor naturale și ale celor antropizate 
Să identifice efecte ale intervenției omului asupra mediului. 
Să stabilească relații între intervenția omului, acțiunea unor poluanți și 
structura funcțiile, unui ecosistem. 
Identificarea în teren a organizării funţionale ale unui ecosistem 
Realizarea unui ecosistem pe planse prin decupaje. 

    2020-2022 

4 
 
 

Habitatul si speciile *Definitii. 
*Tipuri de habitate. 
*Noţiunea de specie şi 
caracteristicile. 
*Speciile aflate în pericol în 
contextul legislativ actual. 
*Exemple de specii pe cale de 
disparitie plecând de la 
eosistem-habitat-impactul 
omului.  
*Atelier de creaţie 

CLASELE V-
VIII 

Întelegerea mediului înconjurător ca un complex de ecosisteme si habitate. 
Să recunoască speciile în funcţie de caracteristici şi habitatul din care fac 
parte. 
Să cunoască cateva specii pe cale de dispariţie si habitatele din care fac 
parte. 
Să înteleaga impactul acţiunilor omului in mediul înconjurator şi cum pot 
acestea să fie remediate sau reduse.  
Identificarea în teren  a habitatelor si speciilor cu elementele caracteristice .  
Realizarea unui habitat pe plansă perin craft şi decupaj. 

2021-2023 
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*Notă: Prezentul plan de educţie ecologică este adresat in special elevilor în speranţa obţinerii unor generaţii de tineri cu gândire ecologică cognitivă. 

Rezumate ale acestui plan vor fi prezentate gradual si vizitatorilor sau colaboratorilor noştri în vederea obţinerii unei constientizări şi în rândul adulţilor.  
 

PLANUL  ACTIVITĂȚILOR  DE EDUCAȚIE  ECOLOGICĂ   
ALE  ADMINISTRATIEI  PARCULUI  NATIONAL  MUNTII  RODNEI  R.A.-PROGRAMATE  

      PENTRU   ANUL 2019 
                                                                                  

Nr. 
crt. 

Denumire 
parc 

Nr. 
actiuni 

prevazut 
in anul 
2019 

Tematica acţiunii 
Data/Perioada 

organizării 
(estimată) 

Tipul de mass-
media care va 

participa 
(presa/TV) 

Responsabili activitate 

 

Parcul 
National 
Muntii 
Rodnei 

1  
Ziua Mondială a Apei – vizita de studiu 

22 martie 
 

 presă Responsabil RCEE, IusanClaudiu, Muntean 
Ioan, rangeri 

2 Manifestări prilejuite de "Luna plantării arborilor" 
-participări la acțiuni de ecologizare văi-versanți,  
-organizare de concursuri tematice și prezentări în școlile limitrofe 
PNMR 

15.03.2019 - 
15.04.2019 

presa Responsabil RCEE, Iusan Claudiu, Muntean 
Ioan, rangeri 

2  
Ziua Mondiala a Păsărilor Migratoare– vizite de studiu 

10 mai 2019 
10 octombrie 
2019 

 presă Responsabil RCEE, Iusan Claudiu, Muntean 
Ioan, rangeri 

1 "Ziua Parcului Național Munții Rodnei" -Sărbătoarea Narciselor  - 
Poiana cu narcise (ValeaVinului-Saca),  

26 mai 2019 presă Responsabil RCEE, Iusan Claudiu 
rangeri 

10 Excursii de 1 zi în PNMR, prezentarea PNMR- elevi din comunitățile 
locale, participarea la sărbători locale (Hora la Prislop, Maialul 
Năsăud, Hora la Rotunda etc.) 

aprilie- decembrie 
2019 

presă Responsabil RCEE, Iusan Claudiu, Muntean 
Ioan, rangeri 

1  
Ziua Mediului – vizită de studiu 

05 Iunie 2019 
 

presă Responsabil RCEE, IusanClaudiu, 
MunteanIoan, rangeri 

3 Campanie ecologizare a PNMR / trasee tematice ianuarie - 
decembrie 2019 

presă Timiș Grigore,(jud. MM), FilipoiuTimoftei 
(jud.BN) 

1 Participare acțiune ecologizare " Let's do It" Romania septembrie-
octombrie2019 

presă Responsabil RCEE, Iusan Claudiu, Muntean 
Ioan, rangeri 

1  
Ziua mondială a Curățeniei - ecologizări 

23 septembrie 
2019 
 

presă Responsabil RCEE, Iusan Claudiu, Muntean 
Ioan, rangeri 

1  
Ziua Mondială a Munților Curați - ecologizări 

26 septembrie 
2019 
 

 presă Responsabil RCEE, Iusan Claudiu, Muntean 
Ioan, rangeri 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
parc 

Nr. 
actiuni 

prevazut 
in anul 
2019 

Tematica acţiunii 
Data/Perioada 

organizării 
(estimată) 

Tipul de mass-
media care va 

participa 
(presa/TV) 

Responsabili activitate 

1  
Ziua Mondială a Habitatului – vizită de studiu 

01 octombrie 
2019 
 

 presă Responsabil RCEE, Iusan Claudiu, Muntean 
Ioan, rangeri 

1 Serbarea cluburilor "ECO Rodna"- Comunitățile locale limitrofe 
PNMR. 

decembrie 2019  presă și TV Responsabil RCEE, Iusan Claudiu, rangeri 

Total acțiuni 25        
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1. Principii generale 

 
 Pentru RNP-Romsilva-Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei R.A., activitatea de 

informare, conştientizare şi publicitate reprezintă o prioritate, fiind obiectul unui set de măsuri stabilite de 

către Administraţia Parcului.  

 În acest sens, Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei a elaborat Strategia de Comunicare, 

document ce stabileşte principalele direcţii de acţiune pentru perioada 2019-2021, în vederea îndeplinirii 

cerinţelor naţionale şi ale Uniunii Europene legate de informare şi publicitate. 

 Acest document este în concordanţă cu obiectivele şi activităţile prevăzute în Planul de 

Management al Parcului Naţional Munţii Rodnei. 

 
 
2. Scurt istoric al activităţilor de comunicare realizate de APNMR 

 

 APNMR a desfăşurat numeroase activităţi de informare şi conştientizare încă de la înfiinţarea sa 

(2004), acest segment jucând un rol foarte important în managementul PNMR. Ca un punct de referinţă, 

amintim o serie de evenimente de informare şi conştientizare realizate în perioada 2004-2018 –conform 

tabelului 1. 

Tabel 1. Activităţi de informare şi conştientizare organizate de APNMR în perioada 2004-2018. 

An 

Seminarii/ 
întâlniri 

 Întâlniri de 
educaţie 
ecologica 

Conferinţe de 
presă 

Acţiuni de ecologizare 

Realizare şi 
difuzare 
materiale 

promoţionale 

Prezentări ale 
parcului 

Tabere 
organizate

Concur-
suri 

diverse 

Cluburi 
ecologice 
înfiinţate în 
şcoli 

Nr 
Nr. 
part
. 

Nr. 
Nr. 
part. 

Nr. 
Mass-
media 

Nr. 
Nr. 
part. 

Tone 
deşeuri 

Nr. 
Nr. 
buc. 

Nr. 
Nr. 
part. 

Nr. Nr. Nr.  

2004 5 172 2 160 1 9 3 284 3,8 3 500 5 695 1 2  0 

2005 10 235 19 1300 2 12 7 109 4,6 11 1030 13 440 2 4 8 

2006 16 197 4 32 1 6 3 26 1,5 34 3290 35 1950 2 2 1 

2007 6 197 2 63 1 6 2 70 2 29 965 27 925 2 5 1 

2008 36 157 8 263 5 28 5 176 1,5 60 2850 55 2752 3 6 22 

2009 34 123 2 250 1 6 2 90 0,6 40 1932 38 1732 3 2  1 

2010 37 258 2 128 1 5 6 154 3,8 27 560 62 1912 2 3 0 

2011 37 356 4 126 2 12 8 176 1,7 2 720 77 2530 2 2 0 

2012 19 380 4 178 2 12 14 234 3,5 2 700 75 3237 1 3 0 

2013 34 434 3 100 2 10 15 358 5,4 7 18093 76 3540 2 2 0 

2014 30 420 4 136 2 11 10 286 4,3 5 4335 58 2434 2 4 0 

2015 24 460 5 150 4 24 10 196 10,0 8 8069 60 3639 1 3 0 

2016 28 510 5 180 0 0 10 230 10,0 6 1392 62 1653 0 3 0 

2017 43 1020 4 140 0 0 14 280 8,0 8 1168 80 3637 1 3 0 

2018 56 272 5 200 0 0 25 360 15,0 6 2118 70 4213 1 5 0 

TOT 415 5191 73 3406 24 141 134 3029 75,7 248 47722 793 35289 25 49 33 
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3. Lista de abrevieri 
 
APNMR - Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei 

PNMR - Parcul Naţional Munţii Rodnei 

PM – Planul de Management al PNMR 

CȘ - Consiliul Ştiinţific al PNMR 

CCA – Consiliul Consultativ de Administrare al PNMR 

UE – Uniunea Europeană 

COMN – Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii 

MM – Ministerul Mediului 

ANANP – Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate 

RNP – Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva 

 

4. Principiile care stau la baza Strategiei de Comunicare 
 

Principiile care stau la baza activităţilor de comunicare ale APNMR sunt: 

a. Transparenţă 

b. Constanţă 

c. Flexibilitate 

d. Neutralitate politică 

e. Răspunderea publică 

 

5. Viziunea APNMR 

 
Viziunea noastră de comunicare este: 

 

- să comunicăm transparent şi eficient cu publicul larg prin intermediul a numeroase mijloace 

(infrastructură de interpretare, materiale informative, evenimente, prezentări, expoziţii), astfel încât 

acesta să fie informat corect cu privire la valorile patrimoniului natural şi cultural al Parcului Naţional 

Munţii Rodnei, căpătând o puternică identitate la nivel regional, naţional şi internaţional. 

 
6. Scopul Strategiei de Comunicare 

 
 
Scopul Strategiei de Comunicare este acela de informare a publicului cu privire la diversitatea 

resurselor naturale din Parcul Naţional Munţii Rodnei prin intermediul infrastructurii de vizitare 



          56 
 

adecvate, promovării informaţiei de mediu prin intermediul unui număr variat de materiale informative şi 

în rândul unor cât mai diverse categorii de vizitatori. 

Strategia de comunicare/relaţii cu publicul, vizează creşterea înţelegerii prin utilizarea informaţiei şi 

cunoaşterii, obţinerea unor modificări comportamentale / politice / de atitudine ca rezultat al unei mai 

bune înţelegeri.  

 Indicatorii adecvaţi măsoară efectele activităţii de creştere a conştientizării, de exemplu: 

evaluarea grupurilor ţintă vizate pentru a determina evoluţia gradului de conştientizare faţă de starea de 

referinţă, nivelul de implicare a factorilor interesaţi; propagarea unor modificări comportamentale (ex. 

reducerea cantităţii de deşeuri produse-aruncate de vizitatori - doar dacă aceasta reprezintă o ameninţare 

pentru speciile şi habitatele ţintă), dezvoltarea de politici de protecţie a naturii, modificări legislative, 

participarea la evenimente speciale, nivelul de reflectare în mijloacele de informare.  

 APNMR susţine interesele comunităţilor locale, fiind puntea de legătură între acestea şi 

autorităţile locale, naţionale şi instituţiile europene. 

  

7. Obiectivele generale ale Strategiei de Comunicare 
 

Pentru îndeplinirea scopului declarat, Strategia de Comunicare are definite următoarele obiective 

generale: 

 

A. Informarea şi conştientizarea comunităţilor locale, a tuturor actorilor implicaţi cu 

privire la valorile patrimoniului natural şi cultural al PNMR. 

B. Informarea publicului larg din România şi străinătate privind importanţa PNMR, a 

valorilor sale naturale şi culturale. 

C. Informarea publicului profesionist (cercetători) asupra rezultatelor cercetărilor 

privind biodiversitatea PNMR. 

 
8. Obiectivele specifice ale Strategiei de Comunicare 

 
 

a. Informarea corectă şi promptă a comunităţilor locale, vizitatorilor şi publicului larg 

asupra diversităţii resurselor naturale ale PNMR. 

b. Asigurarea coerenţei fluxului de informaţii asupra măsurilor de conservare a 

biodiversităţii implementate de APNMR. 

c. Asigurarea acurateţei informaţiei biologice prin intermediul materialelor informative 

editate şi publicate (monografii, ghiduri de specii, postere, pliante, broşuri, albume 

fotografice etc.). 

d. Promovarea informaţiilor corecte în format electronic. 
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e. Elaborarea unei Strategii de Comunicare axate pe Educaţie Ecologică. 

 
 

9. Public ţintă 
 
 
Publicul ţintă al activităţilor de comunicare vizat de APNMR este reprezentat de: 

i. Comunităţile locale limitrofe PNMR (peste 30, circa 100.000 locuitori), 

ii. Vizitatori, turişti, excursionişti (peste 20.000 vizitatori anual), 

iii. Comunitatea ştiinţifică (cercetători, experţi, studenţi, muzeografi, institute de 

cercetare). 

iv. Elevii din şcolile limitrofe PNMR (cate scoli   , aproximativ 50.000 elevi), 

v. Factorii de interes local (companii, firme de turism, pensiuni, hoteluri, meşteri şi 

artizani populari, meşteşugari, mici întreprinzători, proprietari şi administratori de 

terenuri etc., circa 1000 persoane), 

vi. ONG-uri (organizaţii neguvernamentale), asociaţii de proprietari şi administratori 

de teren, asociaţii familiale (circa 20), 

vii. Autorităţi locale (primării, ocoale silvice, Serviciul Salvamont, Garda Naţională de 

Mediu, Jandarmeria Montană etc., circa 50), 

viii. Autorităţi naţionale (Comitetul MaB UNESCO România, Ministerul Mediului, 

ANANP, RNP Romsilva, Academia Română, institute de cercetare, universităţi, 

organizaţii de protecţia mediului,  circa 30). 

 
10.  Canale de comunicare 

 

Comunicarea se va realiza pe mai multe căi: 

 

 Comunicarea directă prin organizarea unor evenimente de informare publică în care să fie 

invitate grupurile ţintă (ex. reprezentanţi ai autorităţilor locale-centrale, factorii de interes 

local, ONG-urilor, şcolilor limitrofe PNMR, reprezentanţi ai mass-media etc.).  

 Organizarea campaniilor de informare şi instruire în rândul comunităţilor locale, cu accent pe 

instruirea elevilor şi studenţilor, prin oraganizarea de prezentari tematice, precum si  în cadrul  

taberelor ecologice organizate de către APNMR. 

 Comunicarea prin mijloace electronice urmăreşte informarea rapidă a tuturor factorilor de 

interes privind diversitatea biologică, ecosistemică a PNMR şi activităţile avute în vedere de 

către APNMR. Aici sunt incluse utilizarea paginii web www.parcrodna.ro pe internet, pagina 

de facebook Parcul National Muntii Rodnei, broşuri şi pliante în format electronic, CD şi 
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DVD-uri tematice, documentare şi filme privind biodiversitatea PNMR (naturală şi 

culturală), utilizarea prezentărilor Power Point şi a videoproiectorului etc. 

 Comunicarea prin materiale informative editate şi tipărite care să promoveze valorile 

patrimoniului natural şi cultural al PNMR. 

 Organizarea de expoziţii foto, expoziţii de machete, mulaje, obiecte confecţionate din materiale 

reciclabile etc. care să evidenţieze diverse aspecte ale biodiversităţii PNMR. 

  Comunicate şi conferinţe de presă pentru informarea publicului larg se vor organiza la anumite 

intervale de timp, cu ocazia demarării sau finalizării unor activităţi ale APNMR. 

 Interviuri şi emisiuni TV şi radio privind promovarea rezultatelor unor activităţi implementate 

în cadrul proiectelor. 

 Comunicarea prin intermediul infrastructurii de interpretare (trasee tematice, poteci, puncte 

de informare, centre de vizitare, panouri informative şi publicitare etc.). 

 
11. Instrumente de comunicare şi publicitate 

 
 APNMR va folosi diverse instrumente de comunicare, cele mai importante fiind enumerate în 

continuare: 

  Emiterea de comunicate de presă, organizarea de conferinţe de presă cu 

privire la toate tipurile de activităţi organizate de APNMR. 

  Vizite în teren cu jurnaliştii. 

 Organizarea de evenimente pe tot parcursul anului: simpozioane, 

conferinţe, colocvii, mese rotunde, aniversări ale ariei protejate, ziua parcului etc. 

 Întruniri de lucru, seminarii, dezbateri. 

 Publicarea de informaţii pe site-ul web al PNMR cu privire la organizarea 

de activităţi educative, turistice, de cercetare. 

 Realizarea de rapoarte anuale/trimestriale de activitate către autorităţi 

naţionale: ANANP, COMN, RNP, Comitetul MaB UNESCO, Ministerul Mediului. 

 Editarea şi tipărirea de materiale informative: broşuri, pliante, postere, 

anale, monografii, reviste, ghiduri de specii de floră şi faună pe grupe taxonomice, 

ghiduri de habitate, albume fotografice, fluturaşi, bannere, vederi tematice, mouse-

paduri personalizate, pixuri personalizate, tricouri personalizate, buletine informative, 

afişe, articole ştiinţifice etc. 

 Interviuri, emisiuni TV şi radio, spoturi publicitare, reclame, bannere. 

 Web site pe internet reactualizat permanent. 

 Achiziţionarea unui server profesional care să susţină site-ul web al 

APNMR. 
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 Adrese de email dedicate APNMR. 

 Expoziţii fotografice, de machete, mulaje etc. 

 Realizarea infrastructurii de interpretare a naturii ce oferă informaţii 

elocvente: trasee tematice, poteci tematice, puncte de informare, centre de vizitare 

(ex. Pasul Prislop, zona sudică a PNMR), panouri publicitare şi de informare etc. 

 Prezentări Power Point şi videoproiecţii. 

 Filme, documentare tematice, videocasete, diapozitive, televiziune cu 

circuit închis, intranet axate pe promovarea valorilor naturale şi culturale. 

 Sesiuni de informare şi instruire în rândul comunităţilor locale, elevilor, 

studenţilor, voluntarilor etc. 

 Crearea unei baze electronice de date cu privire la evenimentele de 

informare şi conştientizare. 

 Organizarea de tabere ecologice. 

 Demararea unor campanii de informare, conştientizare şi diseminare în 

rândul comunităţilor locale şi la nivel naţional (tip Caravana PNMR). 

 Realizarea dosarelor de presă. 

 Organizarea permanentă a întrunirilor între APNMR şi reprezentanţii 

comunităţilor locale (CCA). 

 Participarea la simpozioane naţionale şi internaţionale axate pe 

promovarea valorilor naturale şi culturale. 

 Abonarea la diverse reviste de specialitate şi publicarea de articole. 

 Utilizarea tehnicilor non-formale de educare în rândul tinerilor din 

localităţile limitrofe PNMR. 

 Identificarea unor mascote, elemente identitare, logo-uri, sigle, sloganuri, 

moto-uri ale PNMR, care prin repetiţie să poată fi memorate uşor şi realizată 

corelarea cu PNMR. 

 Elaborarea unor scrisori electronice de informare a factorilor de interes 

(voluntari, cercetători etc.).  

 Desemnarea unor personalităţi marcante din împrejurimi pentru 

promovarea valorilor locale. 

 Crearea unor grupuri de discuţii electronice pentru facilitarea informării 

grupurilor ţintă (ex. studenţi, profesori, elevi etc.). 

 Arhivarea informaţiilor pe suport de hârtie şi electronic. 

 Workshop-uri tematice. 

 Sesiuni de briefing şi formare pe subiecte de interes. 

 Crearea unui Manual de Educaţie Ecologică. 
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Mesajele transmise publicului larg vor fi formulate clar şi concis, folosindu-se un limbaj comun şi 

accesibil. În acest mod informaţia transmisă poate fi receptată corespunzător de publicul ţintă. 

Comunicarea este diferenţiată în funcţie de gradul de pregătire al publicului ţintă, vârstă, sex, împrejurare, 

locaţie (harta PNMR). 

 

 

Harta PNMR cu localităţile limitrofe (APNMR). 

 

 Filmul documentar „Omul şi natura în Parcul Naţional Munţii Rodnei” va urmări: 

 Sensibilizarea publicului cu privire la problemele cu care se confruntă Parcul în relaţia om-

natură (suprapăşunatul sau supratârlirea în zona montană înaltă, subalpină şi alpină, supraexploatarea  

resurselor naturale, atacuri de Ipidae – consecinţă a managementul forestier ineficient, avalanşe de 

zăpadă ca efect al încălzirii climatice, eutrofizarea zonelor umede);  

 Cointeresarea şi conştientizarea publicului prin prisma beneficiilor pe care Parcul Naţional 

Munţii Rodnei le aduce comunităţilor limitrofe (exploatarea resurselor naturale: plante medicinale, fructe 

de pădure – zmeură, afine, mure, ciuperci; lemn de foc şi construcţii, recreere prin peisaje subalpine şi 

alpine deosebite, lacuri glaciare, trasee turistice şi tematice, obiective turistice de sezon, activităţi 

ecoturistice etc.). 



          61 
 

 Promovarea specificului etnocultural sau a diversităţii culturale ca parte componentă a 

biodiversităţii celor două zone etnografice la interferenţa cărora se află Parcul - Ţara Maramureşului 

(supranumită şi Ţara lemnului) şi Năsăudului, fiind incluse secvenţe din evenimentele locale – Hora de la 

Prislop, Hora de la Rotunda, Serbările Zăpezii din Borşa, elemente naturale preluate în arhitectura locală 

precum porţile maramureşene – viţa de vie, soarele, spicul de grâu, cocoşul etc.; elemente naturale 

preluate în portul popular local năsăudean şi maramureşean – pene de păun în clopul năsăudean, pana de 

fazan sau gaiţă în clopul pădurarilor, elemente florale cusute pe cămăşi populare, cergi, pături; utilizarea 

îmbrăcămintei tradiţionale a ciobanilor din blană de oaie – gube ; urcarea şi coborârea oilor în/din munte 

ca activitate tradiţională ce a contribuit la menţinerea diversităţii biologice (transhumanţa); secvenţe din 

ritualurile „de trecere” – botez, nuntă, înmormântare cu specificul celor două zone etnografice, cu 

accentuarea utilizării elementelor naturale (utilizarea busuiocului la botez, steagului din plante la nuntă, 

portului cu elemente florale la nuntă etc.); legende locale – Fântâna lui Râţâfoi, Cascada Cailor, Izvorul 

Tâlharilor, Farmecul Pădurii, Peştera Zânelor etc. Toate acestea vor evidenţia modul de comuniune a 

omului cu natura în Parcul Naţional Munţii Rodnei. 

 Evidenţierea principalelor elemente de diversitate naturală – specii de floră şi faună, 

habitate naturale şi ecosisteme caracteristice Munţilor Rodnei, precum şi eventuale ameninţări la adresa 

acestora. 

 Întărirea statutului de Rezervaţie a Biosferei prin promovarea elementelor de comuniune a 

omului cu natura (relaţia om – pădure, om – creşterea animalelor în zona montană, om – culegător din 

natură, natura ca farmacie tradiţională). 

 Fundal sonor asigurat de rapsozi locali sau regionali: Grigore Leşe, Titiana Mihali, Ioan 

Pop, Fraţii Dogaru, Oana Tomoiagă, Florentina şi Petre Giurgi etc. Includerea unor cântece specifice cu 

referire la Munţii Rodnei – ex. La poala Pietrosului (Fraţii Dogaru). 

 
 Sinopsisul filmului documentar „Omul şi natura în Parcul Naţional Munţii Rodnei” are 

următoarea structură: 

o 0-10 minute – istoricul Parcului, descriere generală (relief, climă, ape, geologie) 

o 10-20 minute – elemente de floră, faună, habitate naturale (pajişti, păduri, peşteri, lacuri glaciare, 

stâncării), interviu cu responsabili de conservarea biodiversităţii din Parc 

o 20-30 minute – managementul habitatelor şi consecinţe (utilizarea pajiştilor, a pădurilor, a peşterilor 

sau minelor, a lacurilor glaciare, utilizarea resurselor naturale în mod durabil, posibilităţi de vizitare 

o 30-40 minute – specific etno-cultural, sărbători tradiţionale,  elemente de etnobotanică şi 

etnozoologie, interviuri cu localnici 

o 40-50 minute – secvenţe în paralel a unor evenimente culturale locale (nunta maramureşeană şi 

bistriţeană, botezul şi înmormântarea maramureşeană şi bistriţeană) cu accent pe elementele naturale 

utilizate 
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o 50-60 minute – rezumat al importanţei comuniunii omului cu natura în Parc, importanţa zonei ca 

Parc Naţional, Sit Natura 2000, Pan Park, viitor Sit al Patrimoniului Universal pentru Natură, 

Rezervaţie a Biosferei. 

 

 Film documentar ”Biodiversitatea Parcului Național Munții Rodnei” 

 

 Documentarul se va realiza prin înregistrări video a diverselor aspecte de biodiversitate din PNMR cu 

ajutorul camerei video Sony achiziţionate în proiect. Un accent deosebit se va pune pe speciile şi 

habitatele de interes comunitar. Imaginile vor fi preluate de către APNMR, iar regizarea şi procesarea de 

către o firmă specializată.  

Acest documentar este menit să scoată în evidenţă importanţa Munţilor Rodnei atât la nivel local cât şi 

regional, naţional şi internaţional. Bazat pe date ştiinţifice, documentarul va fi disponibil pe suport DVD 

(minim HD, format .avi) şi va fi promovat prin intermediul posturilor de televiziune locale: Axa 

Transilvania – judeţul Maramureş, As Tv – Bistriţa, Cluj.  

Coloana sonoră va fi reprezentată de muzică tradiţională specifică zonelor etnografice care înconjoară 

masivul, Țara Maramureşului (ex. Grigore Leșe, Pițiș Nicolae, Frații Dogaru, Oana Tomoiagă, Frații 

Florea, Frații Petreuș, Dumitru Fărcaș) şi Țara Năsăudului (ex. Virginia Linul, Lenuța Filipoi), bandă 

internațională, muzică originală. 

 

 Sinopsisul filmului documentar „Biodiversitatea Parcului Naţional Munţii Rodnei” are 

următoarea structură: 

o 1 min Prezentarea proiectului POS Mediu, finanțatori, beneficiar 

o 1-5 minutePrezentarea statutelor de conservare (Parc Național, Sit Natura 2000, Rezervație a 

Biosferei, potențial Sit al Patrimoniului UNESCO pentru Natură), localizare în țară, regiune, zonă, 

importanță științifică (punct fierbinte al biodiversității carpatice, centru endemogenetic), imagini 

reprezentative cu ecosisteme naturale 

o 5-10 minute Ecosisteme naturale 

   Diversitatea ecosistemelor naturale pe etaje de vegetație (montan, subalpin, alpin),ecosisteme naturale 

cu înaltă valoare de conservare (turbării, lacuri glaciare, grohotișuri, stâncării, păduri virgine, peșteri, 

pajiști alpine, circuri glaciare),caracterizarea principalelor tipuri de habitate naturale (clasificarea 

românască, clasificarea europeană – CORINE, EUNIS, Directiva Habitate) 

o 10-15 minute  Flora și vegetația 

Caracterizarea asociațiilor vegetale, specii de floră endemice, rare, periclitate, vulnerabile, amenințate, 

incluse în Lista Roșie, de interes comunitar, relicte glaciare,imagini reprezentative 

o 15-20 minute Fauna 
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 Diversitatea faunei (inventarul biologic pe grupe sistematice), specii de faună endemice, rare, periclitate, 

vulnerabile, amenințate, incluse în Lista Roșie, de interes comunitar 

o 20-25minute Conservarea biodiversității 

 Activități de cercetare, cartare habitate și specii cu experți în teren, inventariere floră și faună în teren, 

monitorizare floră și faună în teren 

o 25-35 minute Monitorizare participativă a biodiversității 

 Implicarea cluburilor ECO în monitorizarea participativă a biodiversității în teren,ghidurile de specii și 

habitate (27 ghiduri) – model interactiv de monitorizare participativă a biodiversității,prezentări în școli 

ca metodă de diseminare,excursii tematice în teren cu rangerii pentru interpretarea peisajului și educație 

ecologică, expoziții de fotografie în vederea promovării valorilor naturale, tabere Junior Ranger pentru 

instruirea tineirlor în tehnici de monitorizare a biodiversității, rețeaua de ambasadori ai Rezervației 

Biosferei – model de promovare a valorilor naturale și culturale, diversitatea naturală și culturală - 

componente ale biodiversității locale 

o 35-45 minute Servicii ecosistemice 

 Rolul resurselor naturale în viața comunităților locale (fructe de pădure, ciuperci, plante medicinale, 

plante tinctoriale, plante aromatice),produse locale obținute din resurse naturale,despăgubiri și 

compensații pentru restricții și daune 

 
12.  Monitorizarea activităţii de informare şi publicitate 

 
  

 Activitatea de informare şi conştientizare este monitorizată permanent printr-o serie de mijloace 

precum: 

 Aplicarea de chestionare în rândul publicului ţintă (comunităţi locale, elevi, 

voluntari, vizitatori etc. 

 Aplicarea de interviuri şi analize de grup. 

 Realizarea de analize privind gradul de informare (grafice, sondaje etc.). 

 Interviuri cu publicul ţintă privind evaluarea unor activităţi de informare ale 

APNMR. 

 Înregistrarea şi estimarea numărului de vizitatori ai site-ului web al APNMR. 

 Crearea şi analiza caietelor de sugestii şi impresii ale turiştilor din cadrul 

pensiunilor, cabanelor, hotelurilor limitrofe PNMR. 

 Instruirea personalului APNMR cu privire la activităţile de informare (tehnici 

de comunicare, tehnici de interpretarea peisajului etc.). 

 Înregistrarea solicitărilor de asistenţă informaţională oferită de APNMR 

pentru elaborarea unor lucrări ştiinţifice, lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat etc.   
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 Centralizarea sugestiilor şi recomandărilor celor informaţi prin materiale 

informative (fie electronic, fie sub formă tipărită). 

13. Evaluarea Strategiei de Comunicare 
Pe baza înregistrărilor din instrumentul de lucru creat pentru monitorizarea activităţii de informare şi 

publicitate desfăşurată de APNMR, vom extrage informaţiile necesare pentru evaluarea acestei activităţi 

la sfârşitul fiecărui an. Aceste informaţii ne vor ajuta în evaluarea calitativă şi cantitativă a acţiunilor 

întreprinse de către APNMR în diverse direcţii de acţiune şi pentru grupuri ţintă diferite de public, 

concluzii ce vor sta la baza îmbunătăţirii şi perfecţionării continue a acestui proces. 

Indicatorii de evaluare ai acţiunilor de informare, conştientizare şi publicitate sunt enumeraţi astfel: 

 

 Numărul comunicatelor de presă difuzate spre publicarea în mass-media. 

 Numărul de evenimente organizate pe parcursul anului (simpozioane, conferinţe, 

colocvii, workshop-uri, seminarii, caravane de informare, expoziţii tematice etc.). 

 Numărul de prezentări Power Point realizate pe an în cadrul comunităţilor locale, şcolilor 

limitrofe PNMR. 

 Numărul de articole apărute în mass-media. 

 Numărul de emisiuni TV, interviuri TV şi radio difuzate cu privire la activităţile 

APNMR. 

 Numărul de vizitatori ai web site-ului dedicat al APNMR. 

 Numărul şi tipul materialelor informative editate şi tipărite de către APNMR. 

 Numărul panourilor informative şi publicitare amplasate în teren. 

 Numărul traseele tematice de interpretare a naturii create în PNMR. 

 Numărul şi tipul dotărilor existente pentru comunicare (videoproiectoare, scannere, 

faxuri, imprimante, xeroxuri, reportofoane etc.). 

 Numărul punctelor de informare şi a centrelor de vizitare ce oferă informaţii relevante 

publicului. 

 Numărul de participări la evenimente de informare, conştientizare şi diseminare la nivel 

regional, naţional şi internaţional. 

 Numărul de participanţi la sesiunile de informare (elevi, membri ai comunităţilor locale, 

studenţi, vizitatori, voluntari etc.). 

 Numărul personalului şi voluntarilor antrenaţi în activitatea de informare şi 

conştientizare a PNMR. 

 Numărul de persoane chestionate şi intervievate cu privire la gradul de informare. 

 Cuantificarea anuală a acestor activităţi de către experţi în comunicare pentru a identifica 

tendinţele, nevoile şi necesităţile publicului. 
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Tabel 2. Activităţi de informare, publicitate şi conştientizare organizate de APNMR în perioada 2011-

2018. 

 

14. Priorităţile Strategiei de Comunicare 
 
 

  Crearea unei baze logistice necesare activităţilor de comunicare ale 

APNMR: 

 3-4 videoproiectoare şi ecrane de proiecţie, 

 table magnetice şi digitale de prezentare, 

 amenajarea unor săli de conferinţe în cadrul centrelor de 

vizitare, 

 3-4 laptop-uri,  

 unităţi PC,  

 staţie grafică de editare a materialelor informative,  

 memorie externă de stocare a informaţiei digitale (foto, 

audio, video), 

 programe de editare şi procesare foto, audio, video, 

 software de asigurare a securităţii informaţiilor digitale 

(antivirus), 

 server profesional de găzduire a site-ului web al APNMR, 

 scanner A0,  

 plotter A0,  

 xerox color A3, 

 imprimantă A3,  

 laminator A0, 

An 
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Nr. 
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Nr.  
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Nr. 

chestion 

 
Nr. 

Puncte 
Info 

centre 

2011 26 7 77 2532 41 2748 6395 15 1 24 340 250 2 

2012 60 64 75 3237 3 13741 7283 8 2 69 18 1500 0 

2013 18 4 69 3540 11 15069 18093 2 3 23 29 1000 0 

2014 32 5 58 2434 11 20417 4365 6 4 30 12 1000 0 

2015 18 6 60 3639 7 21240 10069 7 4 24 10 250 0 

2016 16 2 62 1653 8 13596 1750 50 4 28 80 200 0 

2017 20 10 80 3637 5 18680 1230 10 4 43 58 500 0 

2018 33 20 70 4213 9 16871 2118 60 6 56 215 500 0 

TOT 223 118 551 24885 95 122362 51303 158 28 297 762 5200 2 
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 aparat îndosariere A3, 

 multifuncţională, 

 rulotă specifică caravanei de informare, 

 corturi de campanie specifice activităţilor de informare în 

zona montană, 

 aparatură foto, audio, video pentru înregistrarea activităţilor 

de informare, 

 sistem mobil de sonorizare pentru activităţile de informare 

în aer liber, 

 sursă mobilă de electricitate pentru activităţile de informare 

în aer liber (generator), 

 consumabile. 

 

  Demararea unei campanii complexe de informare a comunităţilor 

locale şi a vizitatorilor PNMR.  

 

  Urmărirea identificării unor formatori de opinie în comunităţile 

locale, a unor persoane credibile, cu influenţă în comunitate, adevăraţi piloni de 

reper ai comunităţii, care să transmită în diverse ocazii, periodic mesajele APNMR 

(ex. primari, consilieri locali, profesori, preoţi, medici, salvamontişti, montaniarzi, 

voluntari, elevi, studenţi etc.). 

 

  Crearea infrastructurii specifice de informare cu privire la 

obiectivele PNMR. 

 

  Atragerea partenerilor în campaniile de informare şi 

conştientizare din rândul autorităţilor locale, regionale sau naţionale. 

 

  Promovarea valorilor naturale şi culturale ale PNMR printr-o 

paletă largă de canale de comunicare (evenimente, imprimate, materiale 

electronice, filme şi documentare etc.). 

 

  Promovarea elementelor cu rol de brand local. 

 

  Elaborarea planurilor de acţiune pentru Strategia de 

Comunicare. 
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  Colaborarea cu experţi în comunicare în scopul interpretării 

datelor din teren; crearea unui model de comunicare adaptat cerinţelor şi specific 

APNMR. 
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Anexa 7 

Lista cuprinzând documentele de interes public 

Documente necesare pentru avizarea partizilor: 

A.Pentru aviz amenajamente silvice pe raza parcului:  

a) firma de amenajare trebuie să depună la sediul APNMR o cerere tip, însoțită de 

Procesul verbal al  

Conferinței a 2-a de amenajare semnat de către reprezentantul APNMR;  

b) 1 exemplar din amenajamentul silvic (in format electronic) si harti (format vectorial)  

c) dovada plății tarifului de analiză (copie chitanță sau ordin de plată (OP) semnat de 

către bancă).  

  

B.Pentru aviz realizare construcţii noi pe raza parcului, în zonele permise:  

a) cerere tip către APNMR;  

b) extras CF;   

c) plan de încadrare în zonă;  

d) plan de situaţie – existent şi propus;  

e) memoriu tehnic;  

f) piese desenate;  

g) dovada plății tarifului de analiză (copie chitanță sau OP semnat de către bancă).   

  

C.  Pentru aviz desfăşurare de proiecte, studii şi cercetări pe raza parcului:   

a) cerere tip către APNMR;  

b) documente prin care să se ateste tema, scopul, locaţia, durata, bugetul şi instituţia care 

derulează  

studiul respectiv;  

c) acord între părţi (contract), pentru ca APNMR să beneficieze de rezultatul respectivei 

cercetări;  

d) în cazul proiectelor care afectează suprafeţe de fond forestier se va solicita obligatoriu 

punctul de  

vedere al administratorului de fond forestier;  
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e) dovada plății tarifului de analiză (copie chitanță sau OP semnat de către bancă).   

  

D. Pentru PUG:  

a) cerere tip către APNMR;  

b) studiu de biodiversitate;  

c) toate avizele eliberate de instituţiile abilitate în domeniu, conform legislaţiei în 

domeniu, după caz;  

d) dovada plății tarifului de analiză (copie chitanță sau OP semnat de către bancă);  

e) schițe, hărți.   

  

E.  Pentru alte avize în parc, sit Natura 2000:  

a) cerere tip către APNMR;  

b) memoriu tehnic/justificativ cu informaţiile tehnice generale (amplasament, coordonate 

geografice –  

latitudine şi longitudine, dimensiuni, materiale, cale acces, transport, durabilitate, 

metode de  

instalare/construcţie, măsuri de protecţie, monitorizare şi verificare stare de funcţionare);  

c) studiu de biodiversitate pentru infrastructură;  

d) studiu hidrologic pentru amenajări hidroenergetice, piscicole;  

e) studiu de zăpadă pentru amenajări pentru sporturi de iarnă;  

f) studiu geologic pentru amenajări de forare;  

g) alte avize în funcţie de natura solicitărilor;  

h)  schițe, hărți;   

i) dovada plății tarifului de analiză (copie chitanță sau OP semnat de către bancă).   

  

F. Pentru obținere avize exploatare forestieră  

a) cerere tip către APNMR;  

b) actul de punere în valoare (APV);  

c) autorizațtia de exploatare;  

d) procesul tehnologic;  
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e) schița parchetului;  

f) dovada plății tarifului de analiză (copie chitanță sau OP semnat de către bancă).   

  

G. Pentru recoltare fructe de pădure, ciuperci, alte produse accesorii ale pădurii  

a) cerere tip către APNMR;  

b) studiu de biodiversitate întocmit de institut de specialitate;  

c) avizul Academiei Române-Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii (COMN);  

d) acord eliberat din partea  primăriei  pe  al cărei domeniul public se desfășoară 

activitatea de  

recoltare;  

e) certificatul constatator al firmei;  

f) dovada plății tarifului de analiză (copie chitanță sau OP semnat de către bancă).  

  

H. Pentru activități de curățiri pășuni și pășunat:  

 a) cerere tip către APNMR;   

 b) contractul de pășunat în vigoare;  

 c) copie de pe descrierea parcelară din Amenajamentul pastoral pentru suprafețele unde 

se solicită intervenția;   

 d) dovada plății tarifului de analiză (copie chitanță sau OP semnat de către bancă).   

 Notă:   

 - Model cerere tip, este prevăzut în OM  nr. 1447/2017 privind aprobarea Metodologiei 

de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate și se poate descarca de pe 

site-ul parcului www.parcrodna.ro ;   

 - Cuantumul tarifelor percepute de APNMR pentru eliberarea avizelor, în funcție de 

tipul de activitate,  se poate consulta pe site-ul www.parcrodna.ro  . 
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Anexa 8 

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, 

potrivit legii: 

Lista de preţuri pentru produsele şi serviciile furnizate de 
Administraţia Parcului Național Munții Rodnei 

aprobate prin Decizia nr. 55/2017 
aplicabile începand cu data de 01 ianuarie 2018 

 
Nr. 
crt. 
 

Serviciu   
 

Tipul de serviciu Cuantum tarif (lei cu 
TVA)* 
 

1 Tarif de vizitare** Tarif de vizitare 5 lei/pers/zi 
 

2*** 2.1 Analiza și verificarea 
documentației în cadrul procedurii 
de evaluare a 
impactului asupra mediului pentru 
anumite proiecte publice și private 
sau revizuirea/ actualizarea 
acordului de mediu 
 

Analiza și verificarea  documentației în 
cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului și emiterea 
avizului pentru proiectele care nu se 
supun studiului de evaluare a  
impactului asupra mediului/evaluare 
adecvată  

200 lei/aviz pentru 
persoane fizice 
 
400 lei/aviz pentru 
persoane juridice 
 

Analiza și verificarea documentației în 
cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului și emiterea 
avizului pentru proiectele care se 
supun studiului de evaluare a 
impactului asupra mediului/ evaluare 
adecvată  

500 lei/aviz pentru 
persoane fizice 
 
2.000 lei/aviz pentru 
persoane juridice 
 

Analiza și verificarea documentației și 
emiterea avizului pentru  
revizuirea/actualizarea acordului de 
mediu  

250 lei/aviz pentru 
persoane fizice 
 
500 lei/aviz pentru 
persoane juridice 

2.2 Analiza și verificarea 
documentației în cadrul procedurii 
de emitere a autorizației de  
mediu/ autorizației integrate de 
mediu 

Analiza și verificarea documentației în 
cadrul procedurii de emitere a 
autorizației de mediu fără bilanț de 
mediu și emiterea avizului  

250 lei/aviz pentru 
persoane fizice 
 
500 lei/aviz pentru 
persoane juridice 

Analiza și verificarea documentației în 
cadrul procedurii de emitere a 
autorizației integrate de mediu și 
emiterea avizului  

4.000 lei/aviz pentru 
persoane juridice 
 

Analiza și verificarea documentației cu 
bilanț de mediu și emiterea avizului 
custodelui/ administratorului  

500 lei/aviz pentru 
persoane fizice 
 
1.000 lei/aviz pentru 
persoane juridice 

Analiza și verificarea documentației și 
emiterea avizului pentru 
revizuirea/actualizarea autorizației de 
Mediu  

125 lei/aviz pentru 
persoane fizice 
 
250 lei/aviz pentru 
persoane juridice  

Analiza și verificarea documentației și 
emiterea avizului pentru 

2.500 lei/aviz pentru 
persoane juridice 
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revizuirea/actualizarea autorizației 
integrate de mediu  

 

2.3 Parcurgerea procedurii de 
emitere a avizului de mediu 
pentru planuri și programe 

Analiza si verificarea documentatiei si 
emiterea avizului pentru planuri și 
programe  

250 lei/aviz pentru 
persoane fizice 
 
500 lei/aviz pentru 
persoane juridice 

2.4 Analizarea documentațiilor 
care privesc activitățile de 
recoltare/capturare și/sau 
achiziționare și/sau comercializare 
a unor plante și animale din flora și 
fauna sălbatică în stare vie, 
proaspătă sau semiprelucrată, a 
unor flori de mină, fosile de plante 
și fosile de animale vertebrate și 
nevertebrate 

Analiza și verificarea documentației și 
emiterea avizului pentru persoane 
fizice 

50 lei/aviz pentru 
persoane fizice 
 
250 lei/aviz pentru 
persoane juridice 

3 Fotografiere floră, faună, habitate 
naturale și peisaj în scop comercial 

Albume 
Plan local 
Plan regional 
Plan național 
Plan internațional 
Materiale publicitare 
Plan local 
Plan regional 
Plan național 
Plan internațional 
Publicații diverse 
Plan local 
Plan regional 
Plan național 
Plan internațional 

 500 lei/zi 
 

4 Filmare floră, faună, habitate 
naturale și peisaje în scop 
comercial (film artistic, 
spot publicitar/documentar) 
 

Film artistic 
Plan local 
Plan regional 
Plan național 
Plan internațional 
Spot publicitar 
Plan local 
Plan regional 
Plan național 
Plan internațional 
Film documentar 
Plan local  
Plan regional  
Plan național 
Plan internațional 

1000 lei/zi 
 

* Tarifele includ TVA. 
** Cu excepția persoanelor menționate la art. 3 alin. (2) din Ordinul nr. 3836/2012: (2) Tariful de vizitare 
se plătește de persoanele fizice și juridice care vizitează ariile naturale protejate, excepție făcând 
membrii comunităților locale, personalul de supraveghere a animalelor pentru care s-au contractat 
pășuni, personalul structurii de administrare/custodelui și membrii Consiliului științific, personalul 
Academiei Române, persoanele fizice sau juridice care desfășoară activități de cercetare pe suprafața 
ariilor naturale protejate, reprezentanții autorităților publice centrale pentru protecția mediului și a 
structurilor din subordine, personalul Salvamont, personalul Salvaspeo, persoanele cu handicap, 
proprietarii/concesionarii și administratorii de terenuri și luciu de apă din ariile naturale protejate 
respective, persoane care desfășoară activități autorizate prin acte de reglementare în vigoare pe 
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teritoriul ariei protejate, precum și alte categorii de persoane care sunt prevăzute în mod expres de 
fiecare administrator/custode ca fiind exceptate de la plata tarifelor de vizitare. 
*** Cu excepția persoanelor asistate social (venit minim pe economie/ajutor social/ajutor de 

handicap/pensie minimă social garantată). 
 
 
Tarife pentru alte activităţi (care nu necesită avizul MM) : 

Denumire 
produs/serviciu 

Specificaţii, descriere generală, 
principalele caracteristici etc. 

UM 
Preţ/tarif 
unitar (lei 
cu TVA) 

Cazare Camere Casa Laborator Lei/loc/zi 20.00 
Cazare Camere Cabana Iezer, colibe de vânatoare Lei/loc/zi 10.00 
Cazare Camere Cabana Fântâna Lei/loc/zi 35.00 

Ghid turistic 
Drumeție cu ghid turistic 1 zi grup de 2 
persoane Lei/pers 30,00 

Ghid turistic 
Drumeție cu ghid turistic 1 zi grup de 3 - 5 
persoane 

Lei/pers 
25.00 

Ghid turistic 
Drumeție cu ghid turistic 1 zi grup mai 
numeros de 5 persoane 

Lei/pers 
20.00 

Ghid turistic 
Drumeție cu ghid turistic 2 zile grup de 2 - 4 
persoane 

Lei/pers 
50.00 

Ghid turistic 
Drumeție cu ghid turistic 2 zile grup de 5 - 10 
persoane 

Lei/pers 
30,00 

Ghid turistic 
Drumeție cu ghid turistic 2 zile grup mai 
numeros de 10 persoane 

Lei/pers 
20.00 

Ghid turistic 
Drumeție cu ghid turistic 3 zile grup de 2 - 4 
persoane 

Lei/pers 
60.00 

Ghid turistic 
Drumeție cu ghid turistic 3 zile grup de 5 - 10 
persoane 

Lei/pers 
40.00 

Ghid turistic 
Drumeție cu ghid turistic 3 zile grup mai 
numeros de 10 persoane 

Lei/pers 
30,00 

Vânzare materiale Hartă turistică  buc 10.00 
Vânzare materiale Ilustrate cu imagini din PNMR buc 1.00 
Închirieri Închiriere GPS  Lei/zi 30.00 
Închirieri Închiriere cort Lei/zi 15,00 
Servicii transport Transport în teren cu auto Dacia Pick-up 4x4 KM 2.20 

Observații faună 
Observații faună pe trasee sau în puncte care 
necesită pregătire, se asigură ghid Lei/zi/pers 64.49 

Scanare 
Scanare diferite formate, exportare în formate 
alese; A0 Lei/buc 19.24 

Scanare 
Scanare diferite formate, exportare în formate 
alese; A1 Lei/buc 10.00 

Scanare 
Scanare diferite formate, exportare în formate 
alese; A2 Lei/buc 5.00 

Scanare 
Scanare diferite formate, exportare în formate 
alese; A3 Lei/buc 3.00 

Scanare 
Scanare diferite formate, exportare în formate 
alese; A4 Lei/buc 2.00 

Imprimare 
Listare pe hârtie si cu cerneală normală 
format A3 Lei/buc 2.00 

Imprimare 
Listare pe hârtie si cu cerneală normală 
format A4 Lei/buc 1.00 

Laminare  Format A3 Lei/buc 2.00 
Laminare  Format A4 Lei/buc 1.00 
Îndosariere Îndosariere spirală format A4 Lei/pag 0.10 
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Denumire 
produs/serviciu 

Specificaţii, descriere generală, 
principalele caracteristici etc. 

UM 
Preţ/tarif 
unitar (lei 
cu TVA) 

Servicii Eliberare adeverinţe Lei/buc 10.00 

Servicii 

Tarif avizare exploataţie agricolă: păşunat, 
lucrări executate pe păşuni, alte, pentru 
persoane juridice 

Lei/buc 

357 lei/an 

Servicii 

Tarif avizare exploataţie agricolă: păşunat, 
lucrări executate pe păşuni, alte, pentru 
persoane fizice 

Lei/buc 

238 lei/an 

Servicii 

Tarif de avizare cotă de recoltă/cota 
intervenţie vânat care se extrage din suprafata 
fondului cinegetic din interiorul SPA…(în 
afara limitelor parcului) 

Lei/aviz 

357 
lei/aviz 

Servicii 

Întocmire documentaţie activităţi desfăşurate 
în zona Parcului 

Lei/ora/teren 30.00 
    
    
    

Servicii 

Întocmire documentaţie, verificare și 
monitorizare activităţi desfăşurate în zona 
Parcului Lei/ora/birou 

50.00 
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Anexa 9 

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în 

situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la 

informaţiile de interes public solicitate 

 

În cazul în care o persoana consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes 

public a fost încãlcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativã conducatorului 

autoritãţii sau instituţiei publice cãreia i-a fost solicitatã informaţia. 

Reclamaţia administrativã, conform modelelor,  se depune în termen de 30 de zile de la 

luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autoritãţii sau 

instituţiei publice. 

 

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (1) 

- model – 

 

Denumirea autoritãţii sau instituţiei publice ............................................................................. 

Sediul/Adresa................................................................................................................................... 

Data.................................................................................................................................................... 

 

Stimate domnule/Stimată doamnă ....................................., 

 

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativã, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr. ........ din data de .......... am primit 

un rãspuns negativ, la data de ......, într-o scrisoare semnatã de ....../(completați numele 

respectivului funcţionar).................................................................................................... 

Documentele de interes public solicitate erau urmãtoarele:...................................................... 

 ...................................................................... Documentele solicitate se încadreazã în categoria 

informaţiilor de interes public, din urmãtoarele considerente: ................................................ 

.............................................................................................................................................................. 

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public 
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solicitate în scris/în format electronic, considerând ca dreptul meu la informaţie, conform legii, a 

fost lezat. 

 

Vă mulțumesc pentru solicitudine, 

........................ 

(semnatura petentului) 

 

Numele şi adresa petentului ............................ 

Adresa ................................................. 

Telefon ................................................ 

Fax .................................................... 

 

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (2) 

- model – 

 

Denumirea autoritãţii sau instituţiei publice............................................................................. 

Sediul/Adresa.................................................................................................................................. 

Data.................................................................................................................................................. 

 

Stimate domnule/Stimată doamnă ......................, 

 

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativã, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr. ....... din data de ............. nu am 

primit informaţiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege. Documentele de interes public 

solicitate erau urmãtoarele: ................................................. 

Documentele solicitate se încadreazã în categoria informaţiilor de interes public, din 

urmãtoarele considerente: ............................................................................................................ 

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public 

solicitate în scris/în format electronic, considerând ca dreptul meu la informaţie, conform legii, a 

fost lezat. 
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Vă mulțumesc pentru solicitudine, 

.......................... 

(semnatura petentului) 

 

Numele şi adresa petentului ............................ 

Adresa ................................................. 

Telefon ................................................ 

Fax .................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


