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RAPORT 

privind activitatea desfăşurată în anul 2016 

decătreRNP-Romsilva- Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei R.A. 

 

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

ariei naturale protejate, contractul de administrare/convenţia de custodie nr./data, perioada de 

raportare 

RNP-ROMSILVA-Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei R.A. (APNMR) este unitate 

cu personalitate juridică din structura Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva. 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. 

În cursul anului 2016 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 MMSC (actualmente MMAP) și RNP-

Romsilva. 

Conform prevederilor Contractului de administrare, APNMR a preluat în administrareariile 

naturale protejate, după cum urmează: 

� Parcul Național Munții Rodneicusuprafața de 46.399 ha, conform Legii nr. 5/2000. În 

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

este de 47.207 ha;   

� situl de importanță comunitară ROSCI0125 Munții Rodnei, cu suprafața de 48.062 ha;  

� aria de protecție avifaunistică  ROSPA0085 Munții Rodnei cu suprafața de 54.832 ha;  

� 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; 
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   - 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: 01.01.2016 – 31.12.2016. 

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

protejate  

 Obiectivele de conservare care au stat la baza înființării Parcului National Muntii Rodnei sunt: 

protejarea speciilor de floră și faună semnificative pentru Munții Rodnei, conservarea habitatelor 

naturale, toate acestea fiind  enumerate în lista din Planul de Management. 

 În vederea atingerii obiectivelor de conservare, în cursul anului 2016 au fost implementate 

următoarele: 

� Elaborarea Listei Roşii a PNMR şi stabilirea statutului de conservare al speciilor de floră 

şi faună vulnerabile, rare, endemice, periclitate. 

� Evaluarea efectivelor de capre negre, râs, marmote, ortoptere. 

� Monitorizarea speciilor de mamifere (capre negre, râs, lilieci, vidră). 

� Inventarierea unor grupe importante de floră şi faună cu ajutorul cercetătorilor.  

� Completarea permanentă a bazei 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 ale 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 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, care au stat 

la baza declarării ca parc național și a căror obiective de conservare au fost incluse în Planul de 
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Management al Parcului Național Munții Rodnei, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții 

Rodnei: 

1. Pietrosul Mare (cod 2.563) (2935ha) –zona de protecție strictă, rezervație naturală 

2. Piatra Rea (cod 2.589) (201ha) - zona de protecție strictă, rezervație mixtă 

3. Ineu – Lala (cod 2.225) (960 ha) - zona de protecție strictă, rezervație mixtă 

4. Corongiș (401 ha) - zona de protecție strictă de APNMR în Planul de management 

5. Rezervaţia mixtă „Peştera şi Izbucul Izvorul Albastru al Izei” (cod 2.582) (100 ha) 

6. Rezervaţia speologică „Peştera din Valea Cobăşelului” (cod 2.219)  (1 ha) 

7. Rezervaţia mixtă „Izvoarele Mihăiesei” (cod 2.223) (38,4 ha) 

8. Rezervaţia naturală „Izvorul Bătrâna” (cod 2.562) (0,5 ha) 

9. Rezervaţia naturală „Valea Cormaia” (50 ha) 

10. Rezervaţia botanică „Poiana cu narcise de pe Masivul Saca”  (cod 2.209) (7,8 ha) 

 Parcul Național Munții Rodnei se suprapune integral peste situl de importanţă comunitară 

ROSCI0125 Munții Rodnei și peste aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0085 Munții Rodnei. 

Situl Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei cu surafața de 48.062 ha (depășește limitele parcului cu 

855 ha), iar Situl Natura 2000 ROSPA0085 Munții Rodnei cu suprafața de 54.832 ha (depășește limitele 

parcului cu 7.625 ha). 

3. Presiuni antropice şi 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 (21 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. 

� Construcții ilegale pe pășunile alpine. 

� Extragerea ilegală a resurselor neregenerabile. 
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� 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 sumarizează cu starea de conservare a ariei naturale protejate comparativ cu anul 

precedent 

 Starea de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar a fost evaluatăîn cadrul 

proiectului ”Măsuri de management conservativ al biodiversității ParculuiNațional Munții Rodnei”, 

cod SMIS CSNR 1300, realizându-se hărțile de distribuție ale celor 101 habitate și specii de interes 

comunitar. Ca urmare a evaluării stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar și 

național în anul 2016, comparativ cu evaluarea realizată în anul 2015,se poate constata o menținere a 

stării de conservare. Situația actuală este redată în Anexa 1. 

5. Nr. de avize favorabile/ nefavorabile eliberate de APNMR pentru planuri/ proiecte/ 

activităţi supuse procedurilor de reglementare de mediu 

Număr  total de avize eliberate de la începutul anului -  568 din care: 

� în baza  hotărârii Consiliului Științific – favorabile: 91 

- nefavorabile: 7 

� fără hotărârea Consiliului Științific – favorabile: 467 

      - nefavorabile: 3 

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

aspecteconstatate, măsuri impuse şi stadiu de realizare) 

 În cursul anului 2016la APNMRau avut loc4 controale ale autorităților de mediu, după cum 

urmează:  

Nr. 

Crt. 
Organul de control Perioada 

Aspecte 

constatate 
Măsuri impuse 

Stadiul 

de 

realizare 

1 

Garda Națională de 
Mediu – 
Comisariatul 
Județean Maramureș 

6 iulie 
2016 

Observații 
referitoare la 
zonarea internă a 
parcului. 

APNMR a formulat 
obiecții/clarificărila 
observațiile transmise. 

- realizat 
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Nr. 

Crt. 
Organul de control Perioada 

Aspecte 

constatate 
Măsuri impuse 

Stadiul 

de 

realizare 

1 

Garda Națională de 
Mediu – 
Comisariatul 
Județean Maramureș 

6 iulie 
2016 

Observații 
referitoare la 
zonarea internă a 
parcului. 

APNMR a formulat 
obiecții/clarificărila 
observațiile transmise. 

- realizat 

2 

Garda Națională de 
Mediu- Comisariatul 
Judeţean Bistriţa 
Năsăud 

2-5 
septembrie 
2016 

Nu au fost 
constatate nereguli. 

Se va transmite la 
GNM-CJ-BN lista 
agenților economici 
care au primit aviz 
favorabil pentru 
desfășurarea activității 
de colectare fructe de 
pădure, ciuperci și 
plante medicinale în 
PNMR. 

- realizat 

3 

Garda Națională de 
Mediu –
Comisariatul 
Judeţean Bistriţa 
Năsăud 

8 
septembrie 
2016 

Nu au fost 
constatate nereguli. 

Se va transmite la 
GNM-CJ-BN situația 
adreselor transmise 
către Ocoalele Silvice 
cu privire la 
obligativitatea 
continuării procedurii 
de avizare a activității 
de exploatare 
forestierăîn arie 
protejată, până la 
obținerea Autorizației 
de mediu. 

- realizat 

4 

Garda Națională de 
Mediu –
Comisariatul 
Judeţean Bistriţa 
Năsăud 

23 - 24 
noiembrie 
2016 

Nu au fost 
constatate nereguli. 

Se vor transmite către 
GNM-CJ-BN 
rezultatele acţiunii de 
evaluare capre negre. 
 

-realizat 

Nu au fost constatate nereguli, nu au fost aplicate sancțiuni APNMR. 

P1 Managementul biodiversităţii  

 1.1. Inventariere şi 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: 

� Completarea/actualizarea bazei de date privind biodiversitatea Parcului Național și siturilor Natura 

2000 Munții Rodnei (SCI, SPA) în Programul Acces. 
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� S-a creat o bază de date în GIS cu peste 1.000 informații privind distribuția speciilor și habitatelor 

enumerate anterior. 

� Cartarea și elaborarea hărților de distribuție pentru 27 habitate și 74 specii de interes comunitar. 

� Coordonarea a peste 15 campanii de cartare și inventariere floră și faună din PNMR. 

� Colectarea și actualizarea materialului bibliografic privind studiile din parc şi iniţierea unui studiu 

monografic al PNMR, în permanentă actualizare (completându-se până la 300 de titluri bibliografice, 

6.000 specii de floră și faună, ridicându-se astfel inventarul biologic pe parcursul anului 2016 cu peste 

500 de specii de floră și faună comparativ cu anul 2015). 

� Prelevare, prelucrarea și interpretarea datelor biologice din teren (sonograme, oscilograme, ingluvii, 

lăsături etc.). 

� Inventarierea şi analiza calităţii resurselor hidrominerale de pe raza din Munții Rodnei (circa 20 

izvoare noi identificate în anul 2016). 

� Completarea inventarului în cursul anului 2016 a unor grupe de faună și floră din parc (ortoptere, 

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

completării bazei de date a PNMRși a siturilor Natura 2000 Munții Rodnei (SCI; SPA). 

� Inventarierea și monitorizarea faunei cavernicole din Peștera Cobășel, Baia lui Schneider, Peștera lui 

Mihai. Asociaţia Speo Montana Baia Mare este un partener care efectuează cartarea Peşterii Iza. 

 1.1.2. Colaborări în domeniul cartării și evaluării stării de conservare: 

� Colaborări 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, ONG-ul Centrul Focal pentru Conservarea și Monitorizarea Biodiversității, Facultatea 

de Biologie – Universitatea ”Babeș-Bolyai”din Cluj-Napoca, Facultatea de Agricultură – USAMV Cluj 

Napoca, Societatea Lepidopterologică Română etc. 

1.1.3. Promovarea rezultatelor activităților de inventariere și cartare a biodiversității: 

� Pe baza datelor obţinute în urma cartării şi inventariererii permanente a speciilor de floră şi faunăîn 

perioada 2014-2016 s-au elaborat şi publicat o serie de ghiduri de specii, anale, atlase şi albume (cotate 

ISBN) după cum urmează: 

1) ”Ghidul speciilor și habitatelorde interes comunitar din Parcul Național Munții Rodnei - 

sit Natura 2000”, pag. 102, Editura Todesco, Cluj-Napoca. 

2) ”Ghidul amfibienilor și reptilelor din Parcul Național Munții Rodnei”, pag. 150, Editura 

Exclus Publishing, București. 

3) ”Ghidul păsărilor dinParcul Național Munții Rodnei”, 159, Editura Exclus Publishing, 

București. 
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4) „Ghidul mamiferelor dinParcul Național Munții Rodnei”, pag. 151, Editura Exclus 

Publishing, București. 

5) ”Ghidul lacurilor glaciare dinParcul Național Munții Rodnei”, pag. 150, Editura Exclus 

Publishing, București. 

6) „Ghidul peșterilor din Parcul Național Munții Rodnei”, pag. 150, Editura Exclus 

Publishing, București. 

7) „Ghidul ortopterelor (cosași, lăcuste) dinParcul Național Munții Rodnei”, pag. 153, 

Editura Exclus Publishing, București. 

8) ”Ghidul libelulelor (odonatelor) dinParcul Național Munții Rodnei”, pag. 152, Editura 

Exclus Publishing, București. 

9) ”Ghidul coleopterelor (gândacilor) dinParcul Național Munții Rodnei”, pag. 154, Editura 

Exclus Publishing, București. 

10) ”Ghidul arborilor și arbuștilor dinParcul Național Munții Rodnei”, pag. 152, Editura 

Exclus Publishing, București. 

11) ”Ghidul plantelor comune dinParcul Național Munții Rodnei”,pag. 150, Editura Exclus 

Publishing, București. 

12) ”Ghidul peștilor dinParcul Național Munții Rodnei”, pag. 151, Editura Exclus Publishing, 

București. 

13) ”Ghidul fluturilor comuni dinParcul Național Munții Rodnei”, pag. 157, Editura Exclus 

Publishing, București. 

14) Volumul ”Lista Roșie aParcul Național Munții Rodnei”, pag. 250, Editura Exclus 

Publishing, București. 

15) Albumul foto ”Parcul Național Munții Rodnei- sit Natura 2000”,pag. 251, Editura Exclus 

Publishing, București. 

16) Volumul ”Zone cu valoare ridicată de conservare dinParcul Național Munții Rodnei”, 

pag. 253, Editura Exclus Publishing, București. 

17) Volumul omagial ”Rezervația naturală Pietrosu Mare la 80 ani de existență”, pag. 250, 

Editura Exclus Publishing, București. 

18) ”Analele Parcului Național Munți Rodnei – Premisele conservării biodiversităţii din 

Parcul Naţional Munţii Rodnei”, volumul I, pag. 101, Editura Exclus Prod, Bucureşti. 

19) ”Analele Parcului Național Munți Rodnei – Strategia conservării biodiversităţii din 

Parcul Naţional Munţii Rodnei - Monitorizarea speciilor de floră și  faună țintă”, Volumul II, 

pag. 101, Editura Exclus Prod, Bucureşti. 



  
 
 
 
 

   
 

Sediu A.P.N.M.R. - Telefon: +40-263 377715; Fax: +40-263 377181; E-mail: apnmr@bistrita.rosilva.ro; 

Site: www.parcrodna.ro; Punct de lucru Borşa – Telefon/Fax: +40-362412953 
8

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA 

Administraţia Parcului NaţionalMunţii Rodnei R.A. 
 

Str. Principală  nr. 1445  427245  Rodna  jud. B-N  ROMANIACod fiscal: RO25713883 

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 

20) ”Analele Parcului Național Munți Rodnei – Strategia conservării biodiversităţii din 

Parcul Naţional Munţii Rodnei - Monitorizarea habitatelor țintă”, Volumul III, pag. 109, 

Editura Exclus Prod, Bucureşti. 

 1.2. Monitorizarea stării de conservare a biodiversității 

� 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-afinalizat campania de evaluare a stării de conservare a tuturor speciilor şi habitatelor de interes 

comunitar din PNMR (27 habitate, 74 specii), derulată în perioada 2012-2016. 

� S-au realizatși actualizat hărţile de distribuțiea 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 antropicecare 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 desfășurat 15 campanii majore de teren pentru elaborarea hărților de distribuție a speciilor și 

habitatelor comunitare (74 specii, 27 habitate) în perioada 2015-2016. Speciile și habitatele incluse în 

Planul de monitorizare sunt incluse în Planul de Management.Majoritatea speciilor și habitatelor de 

interes comunitar au o stare de conservare favorabilă. 

� 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 Bila-Lala. În acest sens, există documentații științifice fundamentate. 

� S-a realizat Studiul de bonitate pentru 6.000 ha pășuni alpine, în cadrul proiectului intitulat ”Măsuri 

de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii 

Rodnei” finanțat prin Programul Operațional Sectorial de Mediu, Axa prioritară 4, beneficiar Consiliul 

Județean Maramureș în parteneriat cu Administrația Parcului Național Munții Rodnei, marcând astfel 

implementarea proiectului în perioada 2010 – august 2016. 

� S-a propus ca acțiune înPlanul de Management, declararea căldării glaciare Gagi – limitrofă PNMR, 

ca și zonă de linişte pentru speciile de interes cinegetic, astfel încât să nu fie afectate populaţiile care se 

deplasează  periodic  înafara limitelor parcului. 

� Stabilirea și aplicarea permanentă a unor măsuri de conservare a habitatelor şi speciilor de interes 

comunitar. 

� Monitorizarea carnivorelor mari cu ajutorul camerelor video cu senzori de mișcare. 
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� Se monitorizează efectivele de râs (Lynx lynx) de pe raza parcului prin amplasarea și verificarea 

periodică a camerelor video cu senzori de mişcare.  

� Evaluarea şi monitorizarea efectivelor de capră neagră (Rupicapra rupicapra carpathica)şi a altor 

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

periodice (Cervidae, carnivore mari).Evoluția efectivelor de capre negre (în urma monitorizărilor 

bianuale, în perioada 2004-2016) este redată în graficul următor:  

 

Fig. 1 Dinamica efectivelor de capră neagră în perioada 2004-2016 

� 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. 

 

Fig.2 Monitorizarea temperaturii aerului în turbăria Tăul Muced în cursul anului 2016-2017 
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� Implicarea activă a celor 30 cluburi ECO din școlile limitrofe parcului, în monitorizarea 

biodiversităţii din parc, realizându-se și tipărindu-se un ”Ghid de monitorizare participativă a speciilor 

cheie de floră şi faună din Rezervația Biosferei Munții Rodnei” cu ajutorul partenerilor şi cu sprijinul 

financiar al MOL România prin intermediul Programului Spaţii Verzi - Componenta Arii Naturale 

Protejate. 

� S-au realizat și actualizat o serie de hărți de risc pentru specii și habitatede interes comunitarși 

național, având în vedere impactul factorilor antropici (număr ridicat de stâne, suprapășunat, 

supratârlire, număr mare de câini ciobănești, drumuri). 

� S-a editat și tipărit ”Monografia caprei negre din Rezervația Biosferei Munții Rodnei” (2016, 200 

pagini, format A5, Editura Galaxia Gutenberg). 

 1.3. Pază, implementare reglementări şi măsuri specifice de protecţie 

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

Borșa și Rodna, Detașamentul 3 Năsăud, Garda Forestiera 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 angajații APNMR, după cum urmează: 

 

 

Paza 

 

Număr total de acțiuni de pază/control/patrulare organizate 
în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2016 

număr total de acțiuni,  
din care cu participarea: 

138 

- jandarmeriei  49 
- gărzii de mediu 1 
- garda forestieră 7 
altor instituții 81 
- număr cumulat zile*om 
utilizate în cadrul acțiunilor  
(administrația parcului plus 
efective ale altor unități), din 
care: 

534 

- administrația parcului 276 
- jandarmeria 98 
- garda de mediu 1 
- garda forestieră 7 
- alte instituții 152 

 Au fost aplicate sancțiuni, respectiv patruprocese verbale de contravenție. 

� S-au realizat în permanență acţiuni de ecologizare a cursurilor de apă, a versanţilor, văilor, a traseelor 

turistice. 

� Au fost supravegheate periodic zonele frecventate de turiști și de către culegătorii de produse 

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

� Renovare limite parc (km): 100. 
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 1.4. Managementul datelor 

� Asigurarea funcționării sediului și echipamentelor de birou ale APNMR.  

� Întreținerea rețelei în stare bună de funcționare. 

� Instruirea personalului parcului cu privire la utilizarea diverselor programe și echipamente necesare 

în desfășurarea activității. 

� S-au efectuat hărți la solicitarea instituțiilor cu care APNMR colaborează și la solicitările petenților 

pentru eliberarea avizului din partea Consiliului Științific (CȘ). 

� S-au transmis prin corespondență către membrii Consiliului Științific al Parcului Național Munții 

Rodnei solicitările petenților, s-au centralizat voturile și s-au emis hotărârile. 

� S-au stocat în baza electronică toate hotărârile emise de către CȘ al PNMR. 

� S-au transmis către MMAP-Direcția Biodiversitate toate hotărârile emise de către CȘ în cursul anului 

2016 și procesul verbal al ședinței CȘ. 

� Actualizarea permanentă a site-ului parcului, paginii de facebook și a prezentării în PowerPoint a 

PNMR. 

� Completarea bazei de date fotografice pentru redactarea materialelor publicitare. 

� S-au selectat poze și s-a realizat macheta în CorelDraw pentru expoziția foto realizată în cadrul Zilei 

europene a parcurilor, care a avut loc la Tulcea. 

� S-a realizat macheta în CorelDraw pentru panourile care au fost amplasate pe raza PNMR. 

� S-au realizat și s-au listat 130 diplome pentru diverse activități cu elevii din localitățile limitrofe 

parcului. 

� A fost elaborat și difuzat, inclusiv pe site-ul APNMR posterul tematic pentru”Luna plantării 

arborilor” ediția 2016. 

� Au fost editate și listate diverse pliante, broșuri, calendare și hărți care au fost distribuite cu ocazia 

prezentărilor, evenimentelor și ședințelor care au avut loc în cursul anului 2016. 

� S-au georeferențiat hărțile fondului forestier administrat de către Ocolul Silvic Bistrița. 

� S-a completat/actualizat baza de date în GIS cu descrierea parcelară la: Ocolul Silvic Someș-Țibleș 

(proprietar comuna Rebrișoara, comuna Nimigea, comuna Runcu Salvei, comuna Salva, comuna Zagra, 

comuna Rebra, comuna Coșbuc); Ocolul Silvic Bistrița (proprietar Statul Român) și Ocolul Silvic 

Alpina Borșa (proprietar orașul Borșa). 

� Completarea bazei de date în GIS și realizarea a 22 de hărți de distribuție cu speciile de floră cartate 

(Aquilegea transylvanica, Gentiana lutea, Carex bicolor + C. Chodorrhiza, Ranunculus glacialis, Salix 

bicolor, Carex lachenalii, Saussurea porcii, Leontopodium alpinum, Papver alpinum ssp. Corona santi 

stephani, Narcissus stelaris, Campanula serrata, Dicranum viridae, Drepanocladus vermicosus, Poa 
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granitica, Tozzia carpatica, Silene nivalis, Pinus cembra, Larix decidua, Buxbaumia viridis, Pinguicula 

alpina, Draba fladnizensis, Kobresia simpliciuscula). 

� S-a realizat harta pădurilor cvasivirgine de pe raza Parcului Național Munții Rodnei. 

� S-a realizat harta tipurilor de vegetație și stâncărie de pe razaParcului Național Munții Rodnei. 

� S-au digitizat traseele tematice realizate de către APNMR în cadrul diverselor proiecte derulate. 

� S-a transmis adresă către MMAP referitoare la aprobarea actualizărilor/corecturilor la limita PNMR,  

deoarece limita în format vectorial postată pe site-ul MMAP, respectiv harta din HG nr. 230/2003 nu 

corespunde cu descrierea limitei din HG nr. 230/2003.  

� S-a actualizat baza de date, conform limitei în format vectorial aprobată prin HG nr. 230/2003 la 

solicitarea  MMAP. 

� S-au realizat toate hărțile din Planul de management al Parcului Național Munții Rodnei, 

ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei, conform solicitării MMAP. 

� S-a creat o bază de date referitoare la situația construcțiilor existente pe raza parcului și s-au 

centralizat informațiile primite de la proprietari, fiind anexă la Planul de management.  

� S-au actualizat toate tabelele din Planul de management al PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei și 

ROSPA0085 Munții Rodnei, referitoare la proprietari/administratori fond forestier; 

proprietari/administratori pășuni; categoria actuală de folosință; zonarea internă a PNMR; fondurile 

piscicole de pe raza PNMR și situația proprietarilor din prezent la care sunt diferenţe între prevederile 

OM nr. 552/2003, zonarea internă a parcului şi prevederile amenajamentului silvic în vigoare, respectiv 

încadrarea în tipurile funcţionale corespunzătoare ale pădurii. 

� S-a întocmit situația avizelor emise de catre CȘ în perioada 2005-2016 cu referire la amenajări MHC 

la limita PNMR. 

� S-a transmis baza de date referitore la habitatele și speciile de interes comunitar, precum și zonarea 

internă a parcului, către MMAP-Direcția Biodiversitate. 

� S-au întocmit rapoartele de activitate pe linie IT, după cum urmează: lunare, trimestriale, semestriale 

și anual.   

� Au fost întocmite situațiile privind planificarea anualăși realizarea semestrială a indicatorilor de 

performanțăpe linie IT. 

� S-au întocmit raportele trimestriale cu actualizarea bazei de date în GIS și indicatorii de performanță 

propuși pentru anul 2016 pe compartimentul IT, care au fost înaintate spre aprobare Comitetului 

Director al PNMR. 

� S-a întocmit Planul de achiziții IT pentru anul 2017. 

� Au fost postate pe site-ul Parcului Național Munții Rodneideclarațiile de avere și interese ale 
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angajaților PNMR. 

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

� S-a actualizat periodic baza de date a Parcului Național Munții Rodnei în aplicația BIMS (În 

România, habitatele naturale şi speciile sălbatice au fost inventariate prin utilizarea a două tipuri de baze 

de date: baza BIMS - Sistemul de Management al Informaţiei privind Biodiversitatea şi a bazei 

EMERALD - stabilită sub Convenţia de la Berna, compatibilă cu „Natura 2000” - http://www-

old.anpm.ro/files2/RaportStareaMediului_Cap05_Biodiversitate_2007102.pdf).  

� Numărul cumulat de accesări ale site-ului Parcului Național Munții Rodnei în cursul anului 2016 este 

13596. 

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

2016 este 11289. 

 1.5. Reintroducere speciilor dispărute 

� Până în prezent nu s-au derulat acțiuni de reintroducere a unor specii extincte pe raza parcului. 

 1.6. Reconstrucţie ecologică 

� Nu s-au derulat activități de reconstrucție ecologică pe raza parcului în cursul anului 2016. 

� 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 2016, APNMR a urmărit implementarea unor măsuri de conservare prevăzute în 

planul de management. O parte dintre măsurile de management implementatede către angajații APNMR 

sunt urmare a activităților specifice derulate pentru continuarea activităților proiectelor încheiate, pentru 

asigurarea sustenabilității activităților din proiect. S-au revizuit 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 de trasee turistice existente: 19 trasee 

� Lungime totală trasee turistice existente (km): 374  

din care:  

� întreținere marcaje turistice (50km x 2parcurgeri): 100 km; 

� igienizare (km x nr. de parcurgeri) (50 km x 2 parcurgeri): 100 km; 

� curățare de vegetație invadantă (50 km x 2 parcurgeri): 100 km. 

� Număr de locuri de popas amenajate existente: 14 
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din care: 

� cu dotări întreținute și reparate în anul 2016:  10 

� Număr de bariere existente având rol pentru controlul accesului turiștilor:  20 

din care funcționale:16 

din care instalate în anul 2016: 1 

� Număr de panouri existente (informative, dirijare, conștientizare, publicitare etc.)  : 111 

 din care: 

� instalate în anul 2016 : 50 

2.2. Servicii, facilităţi de vizitare şi promovarea turismului  

 Materiale de promovare realizate (nr. total de la începutul anului 2016): 

� Hărți finanțate din fonduri provenite din fonduri RNP: 150buc. 

� Pliante cu specii și habitate comunitare, finanțate din fonduri RNP- 200 buc. 

� Postere cu specii și habitate comunitare, finanțate din fonduri RNP- 12 buc. 

� CD/DVD-uri finanțate din fonduri – RNP: 200 buc. 

� Alte materiale: 

� finanțate din fonduri RNP (panouri informative, indicatoare campare, autocolante 

inscripționate, calendare)- 400 buc. 

� din proiecte (monografia caprei negre, monografia PNMR, calendare, bannere, panou 

informativ) - 430 buc. 

2.3. Managementul vizitatorilor 

 Numărul de vizitatori, estimat pentru anul 2016 a fost de aproximativ 30.650 persoane.  

 În urma monitorizarilor periodice realizate de angajații APNMR, numărul de  vizitatori în PNMR 

şi în zona din imediata vecinătate, în anul 2016 este: 

Sezonul turistic Nr.de zile/an 
Anul 2016 

Nr.mediu de turiști/ zi Nr. total/sezon 

Plin sezon (iulie-august) 60 340 20.400 
Sezonul de tranziție  
(mai – iunie, septembrie 
– octombrie) 

120 70 8.400 

Extra-sezon  
(noiembrie – aprilie) 

185 10 1.850 

TOTAL     (nr. de turişti/an 2016) 30.650 

  
 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. 
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 P3 Conştientizare, conservare tradiţii şi comunităţi locale 

 3.1. Tradiţii şi comunităţi  

� Au fost organizate expoziții tematice de fotografie la Liceul tehnologic Agricol Bistrița, Colegiul 

Silvic Transilvania Năsăud, Liceul ”George Coșbuc”Năsăud, Muzeul Grăniceresc din Năsăud, la sediul 

APNMR și la Punctul de lucru Borșa. 

� Cu ocazia "Zilei Parcului Național Munții Rodnei" din data de 26 mai 2016  și a"Zilei Europene a 

Parcurilor", a avut loc acțiunea comună organizată de Administrația Parcului Național Munții Rodnei în 

colaborare cu Asociația ECO RODNA intitulată „Sărbătoarea narciselor”, care este la a 10-a ediție.  

Acțiunea a fost planificată și s-a desfășurat în  ziua de 26 mai 2016. Acest eveniment a constat în:       

� Drumeție la Poiana narciselor, cu elevidin cadrul Şcolii Generale ,,Forian Porcius” din 

localitatea Rodnași din cadrul Şcolii Generale ,,Liviu Rebreanu" din localitatea Maieru. 

� Derularea concursului tematic referitor la Ziua Europeană a Parcurilor și Ziua Parcului 

Național Munții Rodnei, Poiana narciselor. 

� S-a realizat și ecologizarea traseului, de la Poiana cu narcise până în localitatea Valea 

Vinului, în lungime de aproximativ 12 km. 

În urma acestor activități au fost decernate premii care au constat în diplome de participare, materiale 

publicitare și acordarea unor pașapoarte pentru copii în Arii Protejate, de către reprezentanţii Parcului 

Naţional Munţii Rodnei. Pașaportul copiilor a fost pus la dispoziție de către Propark-Fundația pentru 

Arii protejate, realizate în cadrul proiectului ”Natura în școli și școala în arii protejate”, în care 

APNMR a fost partener, alături de alte parcuri naționale și naturale din țară. Au fost distribuite un 

număr de 12 bucăți "Pașaportul copiilor pentru arii protejate" elevilor cu vârsta cuprinsă între 8-12 ani, 

clasele I-VI, din cadrul școlilor participante.Reprezentanți din cadrul Postului de Jandarmi Montani 

Rodna au fost prezenți  pe toată durata evenimentului, pentru a însoți elevii pe traseu. La acest 

eveniment au participat un număr de 40 elevi şi  4 profesori. 

� În data de 15 decembrie 2016  APNMR a organizat în colaborare cu Asociația Eco Rodna, un concert 

de colinzi la Căminul Cultural din localitatea Rodna, unde au participat grupuri de colindători din cadrul 

a 14 școli, din localități limitrofe PNMR. 

 3.2. Conştientizare şi comunicare  

� S-au organizatpeste 62 de  acțiuni de prezentare a parcului în școli, comunități limitrofe parcului și la 

sediul APNMR, la care au participat un numar de 1.653elevi, cadre didactice, turişti.   

Cu ocazia prezentărilor organizate s-au distribuit materiale publicitare: insigne, pliante, postere, afișe, 

broșuri, DVD-uri cu filme documentare, hărți. 

� A fost întocmit și transmis la RNP-Romsilva, programul lunar al activităților de comunicare 
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organizate de către APNMR.   

� Au fost desfășurate acțiuni de conștientizare și educație ecologică la care au participat: 

o elevi stagiari din  zona Besancon-Franța (mobilitate în cadrul programului european 

ERASMUS+); 

o studenți și profesori din cadrulUSAMV- Cluj-Napoca; 

o profesori și invitati din cadrul Universității"Ștefan cel Mare"Suceava, în cadrul 

simpozionului ”Istoricul zâmbrului în Munții Rodnei”. 

� Au fost efectuate deplasări cu turiști la obiectivele turistice, muzeele din localitățile limitrofe PNMR. 

La toate aceste evenimente au fost difuzate și materiale informative cu caracter educativ și turistic. 

 Dinamica prezentărilor Parcului Național Munții Rodnei în comunitățile locale în perioada 2004-

2016 este prezentată în graficul următor: 

 

� În cursul anului 2016, reprezentanții APNMR au participat la 28 evenimente (simpozioane, seminarii, 

întruniri, cursuri, concursuri, instructaje, forumuri de discuții) la care au participat un număr cumulat de 

53 angajați.  

  3.3. Educaţie ecologică  

� În cursul anului 2016 au fost organizate 10 acțiuni de igienizare, din care 6 acțiuni cu participarea 

voluntarilor.  Au fost colectate peste 10 tone de deșeuri. 

� În ziua de 24 septembrie, în cadrul acțiunii Let's do it Romania, APNMR a organizat acțiuni de 

ecologizare pe: 

- traseul Valea Vinului, în lungime de 6 km, au participat 30 elevi, au fost colectate 500 kg 

deșeuri; 

- traseul Cascada Cailor, în lungime de 3 km, au participat 40 elevi, au fost colectate 1000 kg 

deșeuri. 
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� A fost continuată activitatea de coordonarea 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-aactualizat baza de date cu membrii acestor cluburi. 

� Au fost realizate un număr total de 37 de parteneriate, dintre care: 26 de parteneriate cu unități de 

învățământ, 3 parteneriate cu ONG-uri, 2 parteneriate cu administrații locale și județeneși 6 parteneriate 

cu alte instituții. 

� În anul 2016 s-a demarat acțiunea de colectare a datelor privind editarea unui “Manual de educație 

ecologică al APNMR”, a fost stabilt un Cuprins  și este în curs faza de culegere a datelor și informațiilor 

bibliografice. 

P4 Management şi Administrare (Prezentarea secțiunii Management și administrare se 

realizeazăîn format tabelar, comparativ cu anul anterior sau cu acțiunile stabilite în dosarul de 

candidatură, după caz) 

 4.1. Echipament şi infrastructură de funcţionare  

  Mijloacele fixe și obiectele de inventar achiziționate în anul 2016, din fonduri provenite de la 

Regia Națională a Pădurilor-Romsilva și din alte surse, este redată în Anexa nr. 2. 

 4.2. Personal conducere, coordonare, administrare  

Prevederi 2015 2016 

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 

18 19 

Realizat 2015 2016 

Număr personal  la sfârșitul anului 16 16 

Număr mediu de personal 16 16 

Număr posturi vacante la sfârșitul 
anului 

2 3 

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 31.12.2016 sunt vacante 3 posturi: 1 post "Specialist în domeniul educației ecologice"și 

2 posturi "Ranger". 
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4.3. Documente strategice şi de planificare (stadiul de realizarea a regulamentului, planului 

de management, a unor proiecte cu finanţare europeană/alte surse de finanţare care vizează aria 

naturală protejată) 

4.3.1. Stadiul de realizare a planului de management 

În cursul anului 2016,Planul de management a fost revizuit și adaptat, astfel încât această formă finală 

include și suprafața Siturilor Natura 2000 preluată în administrare prin Contractul de administrare 

nr.142/19.11.2014. Au fost de asemenea integrate măsurile de management elaborate în cadrul 

proiectuluiimplementat de către APNMR, finanțat prin fonduri europene- SMIS CSNR 1300, conform 

prevederilor contractului de administrare. 

 Planul de Management și Regulamentul Parcului Național Munții Rodnei, ROSCI0125Munții 

Rodneiși ROSPA0085 Munții Rodnei, au fostfinalizateîn termen. 

Acesteaau fost înaintate la MMAP cu adresa APNMR nr. 880/09.09.2016. Prin adresa MMAP nr. 

20637/ES/15.11.2016 au fost solicitate o serie de completări/corecturi. Acestea au fost operate de către 

APNMR și cu adresa nr. 1110 /13.12.2016Planul de management și Regulamentulau fost înaintate către 

MMAP- Direcţia Evaluare Impact şi Controlul Poluăriiși a fost solicitată declanșarea procedurii de 

emitere a avizului SEA. 

 4.3.2. Proiecte derulate de APNMR în calitate de  beneficiar 

În cursul anului 2016 APNMR nu a derulat niciun proiect în calitate de beneficiar.  

 Au fost continuate activitățile specifice de cartare/monitorizare/cercetare, pentru a asigura 

sustenabilitatea rezultatelor proiectului „Măsuri de management conservativ al biodiversităţii Parcului 

Naţional Munţii Rodnei”, cod SMIS CSNR 1300.  Aceste activități se deruleazăpentru o perioadă de 

cel puțin 5 ani de la data finalizării proiectului (31.12.2015), conform "Declarației de angajament" 

transmisă de APNMR către AM POS Mediu București, nr. 1742/1300/03.02.2016. 

 În cursul anului 2016 au fost desfășurate următoarele activități specifice pentru asigurarea 

continuității proiectului:  

� Au fost redactate și transmise Notele de reconciliere contabilă, nu au fost înregistrate diferențe. 

� Au fost continuate la nivelul APNMRactivitățile de centralizare, arhivare  electronică a studiilor, 

planurilor, bazelor de date și rezultatelor obținute în cadrul proiectului.  

� Au fost centralizate și transmise către MMAP studiile, planurile, bazele de date  cu rezultate obținute 

în cadrul proiectuluiîn format electronic și Declarația de angajament privind sustenabilitatea proiectului 

pentru minim 5 ani. 

� S-au întocmit: CR 14 revizuită, redistribuirea bugetului proiectului pe coduri SMIS. 
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� Au fost actualizate toate activitățile contractelor și documentele aferente Raportului de progres final, 

până la data de 31.12.2015 pentru verificarea finală a proiectului SMIS CSNR 1300. 

� Au fost transmise la OIR Cluj-Napoca și AM POS Mediu București toate situațiile solicitate cu 

privire la Cererea de rambursare nr.13 și respectiv nr.14, referitoare la realizarea activităților, 

recuperarea prefinanțării și încadrarea în coduri SMIS, în vederea verificării și rambursării cheltuielilor 

efectuate. 

� A fost introdusă acțiune de contestare în instanță, prin contencios administrativ, pentru anularea 

Deciziei AM POS Mediu nr.10990/ 20.07.2015, privind stabilirea creanței bugetare.  

� A fost efectuată Misiunea de verificare a situațiilor contabile,  în vederea verificării finale de către 

OIR POS Mediu Cluj –Napoca, a fost primit Raportul misiunii de verificare, nu au fost făcute 

recomandări, raportul a fost acceptat de către APNMR în calitate de beneficiar. 

� A fost efectuată Misiunea de verificare la fața locului, verificarea finală de către OIR POS Mediu 

Cluj –Napoca  a tuturor activităților contractului de finantare nr.97778/23.03.2010 (inclusiv activitățile 

CRC 11-14).  Nu au fost formulate recomandări sau observații. 

� A fost primit Raportul misiunii de control pentru activitățile CRC 11-14 final, a fost redactat și 

transmis către OI POS Mediu Cluj - Acordul privind Raportul misiunii de control pentru activitățile 

CRC 11-14 final. 

� Au fost întocmite și transmise catre MFE și MMAP – Situația bunurilor obținute din proiect și 

declarația de angajament privind sustenabilitatea proiectului. 

� Au fost transmise toate situațiile solicitate de către OI și AM POS Mediu pentru încheierea 

proiectului. 

� Au fost continuate activitățile de centralizare, arhivare electronică a rezultatelor obținute în cadrul 

proiectului. 

� Au fost transmise toate solicitările de clarificări privind bunurile obținute din proiect către AM POS 

Mediu. 

� Au fost verificate, opisate şi transmise către MFE, DLAF Bucureşti – Documentele aferente 

contractului 364/31.05.2011- Asistenţă cartare, evaluare, monitorizare, la solicitarea DLAF. 

� A fost rambursată Cererea de rambursare nr. 14, finală. 

� A fost primită Notificarea privind efectuarea plăților finale de către DG AM POS Mediu, în urma 

verificării  CRC nr.14. Toate activitățile au fost eligibile și au fost rambursate integral. 

� Au fost realizate de către APNMR activitățile privind asigurarea continuității proiectului atât din 

punct de vedere al monitorizării speciilor și habitatelor comunitare, administrativ, cât și din punct de 

vedere al înregistrării datelor și completării bazei de date. 
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 4.3.3.  Proiecte  în derulare, în care APNMR este partener   

 1. CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ (beneficiar) și APNMR (partener):  Proiectul 

“Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul 

Naţional Munţii Rodnei”, implementat prin Axa prioritară 4 POS Mediu, sesiunea a III-a,  cu un buget 

total de 2.531.531 Euro. Consiliul Judeţean Maramureş asigură cofinanțarea, în valoare de 484.628 

Euro, iar APNMR participă în calitate de partener, fără obligații financiare. Acest proiect a fost redactat 

de APNMR, în cadrul proiectului PHARE: Technical Assistance for Pipeline of Projects Preparation 

(TAPPP) PHARE project RO 2005/017-553.04.03/08.01(EA/123067/D/SER/RO) TAPPP. Consiliul 

Județean Maramureș a solicitat prelungirea termenului până la data de 16 august 2016. 

 În cursul anului 2016 delegații APNMR au verificat stadiul lucrărilor la constructia Centrului de 

Vizitare din Pasul Prislop, realizatăîn cadrul acestui proiect, constatând starea actuală a construcției: 

infiltrații de apă în pereți, plafoane, corpuri de iluminat desprinse, pardoseli din gresie degradate de 

îngheț, amenajări exterioare distruse de intemperii, alte nereguli. Construcția și dotările parțiale la 

momentul actual, nu corespund cerințelor din proiect. 

 În data de 28 iulie 2016, a avut loc întâlnirea de lucru a comisiei pentru preluarea bunurilor din 

proiect din partea APNMR, la Centrul de vizitare din Pasul Prislop. Datorită faptului că la data de 28 

iulie construcţia nu a fost recepţionată de către comisia de recepţie, deoarece clădirea nu a fost 

finalizată, predarea către APNMR nu s-a putut realiza. 

  Ulterior, în data de 16 august, Consiliul Judeţean Maramureş a convocat APNMR pentru 

preluarea Centrului de vizitare. Datorită faptului că acesta nu este finalizat, este nefuncţional şi prezintă 

numeroase deficienţe care nu au fost remediate, APNMR a înaintat o adresă cu nr. 816/16.08.2016 către 

AM POS Mediu Bucureşti şi spre stiinţă: OI POS Mediu Cluj, MMAP, RNP-Romsilva, Consiliul 

Judeţean Maramureş, prin care a inştiinţat aceste instituţii despre situaţia existentă. S-a primit răspuns 

din partea AM POS Mediu Bucureşti prin adresa nr. 70406/OA/31.08.2016 care a fost transmis spre 

ştiinţă şi către instituţiile menţionate. S-a primit răspuns și de la MMAP cu nr. 19937/LVT/31.08.2016, 

înregistrată la APNMR cu nr. 1602/13.09.2016. Ambele adrese au fost transmise spre știință către RNP-

Romsilva, de către APNMR. 

 Delegații APNMR au făcut mai multe deplasări la centrul de vizitare din Pasul Prislop, pentru a 

vedea stadiul realizării lucrărilor de remediere/definitivare și au constatat din nou aceleași probleme: 

infiltrații de apă în pereți, plafoane, corpuri de iluminat desprinse, pardoseli din gresie degradate de 

îngheț, amenajări exterioare distruse de intemperii. Construcția și dotările parțiale la momentul actual, 

nu corespund cerințelor din proiect. S-a constatat că în cursul lunii septembrie 2016 nu s-a lucrat de 

către firma contractantă. În data de 29 septembrie 2016 s-a reluat activitatea de remediere, prin 
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instalarea schelelor, conectarea instalației eoliene, alte activități de organizare de șantier. 

De asemenea, în cursul lunilor octombrie și noiembrie 2016, s-a constat că nu s-a lucrat decât 

ocazional, datorită faptului că în zonă a nins iar temperaturile au scăzut sub 0 grade. 

 În data de 25 noiembrie 2016, șeful pazei APNMR ing. Muntean Ioan, împreună cu dl. ing. 

Dragoș Mihai și dl. ing. Robert Pache - din cadrul serviciului Arii Protejate din cadrul RNP-Romsilva, 

s-au deplasat la centrul de vizitare pentru a vedea stadiul realizării remedierilor stabilite prin procesul 

verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 7133/11.08.2016 - Anexele 1,2, încheiat de către Consiliul 

Județean Maramureș în data de 11 august 2016 și cu termen de remediere 60 zile, respectiv 11 

octombrie 2016. S-a constatat că la data de 25 noiembrie  2016 nu se lucrează, în zonă stratul de zăpadă 

depășește 30 cm, unele lucrări de remediere au fost realizate doar parțial iar altele nu au fost realizate 

deloc, construcția nu este finalizată, starea acesteia este neconformă cu destinația pentru care a fost 

proiectată și realizată.  

 În cursul lunii decembrie 2016 nu s-a lucrat, nu s-a desfășurat nicio activitate de 

remediere/întreținere a construcției, care este închisă, nu se asigură paza sau supravegherea acesei 

construcții.APNMR poate prelua construcția doar  după finalizarea lucrărilor și dupăremedierea tuturor  

deficiențelor menționate în PV de recepție-Anexele 1 și 2. 

 2. În cadrul Proiectului ”Arbori pentru viitor”- derulat de  Liceul Tehnologic Agricol Bistrița 

Năsăud în  parteneriat cu APNMR, s-a participat la Concursul  tematic organizat, a fost desemnat un 

membru al juriului din cadrul administrației parcului, au fost distribuite materiale informative cu 

caracter ecologic și turistic realizate de APNMR. 

3. În cadrul proiectului "Poteca caprei negre", finanțat de MOL România și Fundația pentru 

Parteneriat Miercurea Ciuc în parteneriat cu Primăria Maieru, Primăria Lunca Ilvei, Asociația ECO 

SILVIC, Asociația ECO RODNA, Colegiul Național Transilvania Năsăud, Asociația Profesorilor de 

Biologie din Bistrița-Năsăud, implementat și finalizat de Eco Rodna în parteneriat cu APNMR, s-au 

desfășurat următoarele activități: 

� S-au editat machetele electronice a 45 panouri informative.  

� Au fost amplasate 45 panouri de interpretare, din care: 2 informative, 3 panoramice, 2 cu 

ferestre rotative, 2 tip fântână, 36 tip picior. 

� S-a finalizat traseul tematic intitulat ”Capra neagră cu trei iezi din Rezervația Biosferei 

Munții Rodnei”, în lungime de 6.5 km.   

� S-a editat broșura pentru poteca caprei negre, care a fost tipărită în 400 buc (A4, 10 pagini, 

cartonate). 

� S-a editat ”Monografia caprei negre din Parcul Național Munții Rodnei (Rezervație a 
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Biosferei)”, care a fost tipărită în 300 exemplare (A5, 160 pagini) și distribuită. 

  4.În cadrul proiectului "Munții noștri curați, nu curățați!", finanțat de către Lions Club Bistrița 

și Consiliul Județean Bistrița Năsăud, în parteneriat cu APNMR, s-au derulat o serie de activități: 

� Ecologizarea unor trasee din PNMR; 

� Întreținerea amenajărilor existente; 

� Participarea la diverse campanii de informare și conștientizare. 

4.3.4. Propuneri de proiecte realizate de APNMR - în curs de evaluare 

În cursul anului 2016 nu au fost depuse propuneri de proiecte care să fie în momentul de față în 

curs de evaluare. 

  4.4. Instruire personal  

În cursul anului 2016, angajații APNMR au participat la 29 cursuri de instruire, conferințe, 

simpozioane și întâlniri de lucru, după cum urmează: 

� În cursul lunii februarie șeful pazei a participat la Poiana Brașov la conferința cu tema " Siguranța 

turiștilor în ariile naturale protejate", organizată de către Jandarmeria Română, în cadrul proiectului     

"Consolidarea capacităților Jandarmeriei Române",cofinanțat prin Programul de cooperare Elvețiano-

Român. 

� În intervalul 21-24 martie, un angajat din cadrul APNMR a participat la cursul de formare 

profesională ”Specialist în domeniul securității și sănătății în muncă – nivel mediu” organizat la Brașov, 

organizat de PROSANO, cu durata de 80 ore. 

� În data de 25 martie, biologul parcului a participat la seminarul ”Voluntariatul în ariile protejate din 

România” organizat la Brașov de Fundația ProPark. Acesta a cuprins în agenda sa descrierea unor 

aspecte legate de legislația privind voluntariatul în România, programe de finanțare privind desfășurarea 

voluntariatului în România, exemple de bună practică privind voluntariatul în ariile protejate din 

România (studii de caz – Parcul Național Munții Rodnei, Georparcul Dinozaurilor Țara Hațegului), o 

sesiune de lucru pe grupuri privind instrumentele utile pentru managementul voluntarilor, rolul 

coordonatorilor de voluntari, serviciul european de voluntariat și programele de voluntariat. 

� În cadrul proiectului ProPARK - "Natura în școli și școala în ariile protejate" (NINS) 2014-2016, în 

care APNMR este partener - doi reprezentanți din cadrul APNMR au participat la întâlnirea finală la 

Sovata în perioada 30-31 martie 2016, unde au fost diseminate rezultatele proiectului și s-au căutat 

posibilitățile de continuare a Pașaportului copiilor în arii protejate, a fost efectuată o aplicație în teren la 

Traseul tematic-Tinovul Fântâna Brazilor (jud. Harghita). 
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� În perioada 15-16 aprilie 2016 , 2 angajați din cadrul APNMR au participat la inaugurarea Centrului 

de vizitare al Parcului Național Piatra Craiului și la întâlnirea de lucru organizată de către reprezentanți 

MMAP. 

� În perioada 4-12 mai 2016, biologul APNMR a participat la cursul ”Ciocnind la ușa educației non-

formale” organizat la Slănic Moldova de către Asociația ADDA. Cursul de instruire face parte dintr-un 

proiect de promovare a educației nonformale, într-un parteneriat ce cuprinde 6 organizații care lucrează 

în domeniul tineretului și formării profesionale din Franța, Italia, România, Spania, Regatul Unit al 

Marii Britanii și Suedia. 

� În perioada 8-14 mai, responsabilul cu compartimentul SSM din cadrul APNMR ing. Filipoiu 

Timoftei a participat la cursul postuniversitar ,,Evaluator de Risc în Sănătate și Securitate în Muncă” 

organizat de RNP ROMSILVA la Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași. 

� În intervalul  3-5 mai  economistul APNMR a participat la Baia Sprie la ședința de lucru organizată 

de RNP-Romsilva pentru actualizarea Monografiei contabile a regiei. 

� În perioada 16-20.05.2016 s-a desfășurat la Sinaia- Hotel Palace, jud.Prahova, cursul de Specialist 

arii protejate (COR 213306) - curs gratuit organizat de către Sindicatul Național de Mediu 

”ECOLOGISTUL”, în colaborare cu RNP-Romsilva, în baza “Programului cadru de formare 

profesională a personalului din cadrul RNP-Romsilva în anul 2016”. Din partea APNMR a fost delegat 

să participe la acest curs: ing. Nelca Mircea – Responsabil Relații cu comunitățile, educație ecologică, 

turism. 

� În perioada 23- 25 mai 2016 directorul și economistul APNMR au participat la Murighiol și la Tulcea 

la ședința organizată de RNP Romsilva și la evenimentele prilejuite de Ziua Europeană a Parcurilor. 

� Biologul parcului a participat la ședința Comitetului Național Român MAB – UNESCO care a avut 

loc în data de 7 iunie 2016 la București, la sediul Comitetului Național Român pentru UNESCO. La 

întrunire au participat reprezentanți ai rezervațiilor biosferei din România și membrii Comitetului 

național. 

� În perioada 8 -10 iunie 2016, biologul parcului a participat la Conferința regională pentru mediu și 

dezvoltare durabilă – Fondul ONG, care a avut loc la Sibiu.  

� În perioada 13 -17 iunie 2016 s-a desfășurat la Sinaia- Hotel Palace, cursul de Specialist arii 

protejate (COR 213306) - organizat de către Sindicatul Național de Mediu ”ECOLOGISTUL”, în 

colaborare cu RNP-Romsilva, în baza “Programului cadru de formare profesională a personalului din 

cadrul RNP-Romsilva în anul 2016”. Din partea APNMR au participat: ing. Hădărău Alina și ing. Poll 

Mihaela. 
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� În perioada 22 - 24 iunie 2016, responsabilul cu compartimentul SSM din cadrul APNMR ing. 

Filipoiu Timoftei a susținut lucrarea de licență ca urmare a participării la cursul postuniversitar 

,,Evaluator de Risc în Sanatate și Securitate în Muncă” organizat de RNP ROMSILVA la Universitatea 

Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași. 

� În data de 28 iunie 2016, 3 reprezentanți din cadrul APNMR au participat la sediul RNP-Romsilva la 

ședința CTE-secțiunea Arii protejate, unde a fost analizat Planul de management al PNMR. Au fost 

făcute observații de către membrii comisiei, pe care administrația le-a operatși ulterior acesta a fost   

înaintat la MMAP. 

� În data de 28 iulie 2016, 6 angajați din cadrul APNMR au participat la pasul Prislop la ședința de 

predare a bunurilor din proiectul implementat de Consiliul Județean Maramureș în calitate de beneficiar, 

iar APNMR în calitate de partener. 

� În data de 24 august 2016, doi reprezentanţi din cadrul APNMR au participat la şedinţa de lucru a 

Colegiului prefectural Bistriţa - Năsăud, care s-a desfăşurat la sediul Asociaţiei Tăşuleasa Social din 

comuna Piatra Fântânele, județul Bistrița - Năsăud. 

� În perioada 26-29 septembrie 2016, biologul dr. Iușan Claudiu a participat la seminarul 

”International workshop of experts for establishing the BalkaNatureNet” care s-a desfășurat la Gut 

Siggen - Germania în cadrul Programului ”Expert Network Balkan/SEE for Nature Conservation and 

Education for Sustainable Development”.Evenimentul a fost organizat de ”Alfred Toepfer Academy for 

Nature Conservation (NNA)„  din Germania, în colaborare cu ”German Federal Environmental 

Foundation (DBU)”  și ”Heidehof Foundation„. 

� În data de 22 septembrie 2016, 2 angajați din partea APNMR au participat la masa rotundă organizată 

de WWF Maramureș la Vișeu de Sus, eveniment care a marcat finalizarea proiectului "Solidaritate și 

respect pentru oameni și natură".  

� În ziua de 5 octombrie 2016, directorul APNMR a participat la ședința de lucru organizată de către 

Camera de Comerț și Industrie Bistrița Năsăud, cu toți factorii interesați în domeniul turismului din 

județ, pentru stabilirea unor modalități de cooperare și comunicare în viitor și pentru organizarea 

standului județului Bistrița - Năsăud la Târgul ROMEXPO București.  

� În intervalul 12-14 octombrie 2016, biologul parcului a participat la Tismana la "Gala Ariilor 

Protejate" și "Festivalul Castanului", evenimente organizate de către APM-Gorj în colaborare cu 

ProPark-Fundația pentru Arii Protejate Brașov. În cadrul acestui eveniment, APNMR a participat la 

concursul de proiecte-secțiunea "Voluntari în arii protejate"cu proiectul "Poteca caprei negre", unde a 

fost clasată pe locul I. 
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� În data de 20 octombrie 2016, 1 reprezentant din cadrul APNMR a participat la Cluj la conferința 

"Managementul Destinațiilor: Offline & Online" organizată de Autoritatea Națională pentru Turism, în 

parteneriat cu Google România. 

� În perioada 19-21 octombrie 2016, 3 reprezentanți din cadrul APNMR au participat la Simpozionul 

internațional organizat la Brăila, de către APNBMB, cu ocazia finalizării proiectului EEA Grants- 

"Restaurarea complexului de ecosisteme acvatice și terestre". 

� În perioada 19-21 octombrie 2016, 1 reprezentant din cadrul APNMR a participat la ședința de lucru 

cu conducerea RNP-Romsilva, organizată la APNBMB. 

� În data de 28 octombrie, 2 reprezentanți din cadrul APNMR au participat la Muzeul de Științele 

naturii Sighetu Marmației, la Simpozionul "Artur Coman-135 ani de la naștere", unde au susținut 

comunicări  cu referire la PNMR. 

� În perioada 25-28 octombrie 2016, contabilul șef a participat la ședința ERP, organizată de către 

RNP-Romsilva la Alba Iulia. 

� În data de 15 noiembrie 2016, 2 reprezentanți din cadrul APNMR au participat la Muzeul Județean 

Bistrița la o sesiune de comunicări științifice, unde au fost prezentate următoarele teme:  Iușan Claudiu - 

Contribuții la cunoașterea faunei de micromamifere din PNMR; Iușan Claudiu, Filipoiu Timoftei, 

Roxana Buhuș - Pași preliminari spre evaluarea stării de conservare a cocoșului de mesteacăn (Tetrao 

tetrix) din PNMR. 

� În data de 17 noiembrie, 2 reprezentanți din cadrul APNMR au participat la UBB Cluj Napoca la 

evenimente de mediu, unde au prezentat PNMR și proiectele implementate de către administrația 

parcului. 

� În intervalul 14-16 decembrie 2016, 2 reprezentanți din cadrul APNMR au participat la ședința de 

lucru organizată de RNP-Romsilva la Gura Humorului. 

4.5. Bugetul asigurat pentru administrarea ariei naturale protejate, pentru anul 2016 

(valoarea cheltuielilor efectuate în folosul ariei, valoarea tarifelor încasate) 

Situația bugetului realizat în anul 2015 și 2016 (lei): 

Anul 

BUGET 

REALIZAT 

2015 RNP + 

SURSE 

PROPRII 

BUGET 

REALIZAT 

2015 DIN 

PROIECTE 

BUGET 

REALIZAT 

2016 RNP + 

SURSE 

PROPRII 

BUGET 

REALIZAT 

2016 DIN 

PROIECTE 

P1 Managementul biodiversității     

1.1. Inventariere și cartare 36990 400520 8670  
1.2. Monitorizarea stării de conservare 40570 7440 22390  
1.3. Paza, implementare reglementări și 
măsuri specifice de protecție 250958 0 233819  
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Anul 

BUGET 

REALIZAT 

2015 RNP + 

SURSE 

PROPRII 

BUGET 

REALIZAT 

2015 DIN 

PROIECTE 

BUGET 

REALIZAT 

2016 RNP + 

SURSE 

PROPRII 

BUGET 

REALIZAT 

2016 DIN 

PROIECTE 

1.4. Managementul datelor 23061 0 39317  
1.5. Reintroducerea unor specii extincte 157 0 2197  
1.6. Reconstrucție ecologică 410 0 116  
Subtotal 352147 407960 306509 0 

P2 Turism     

2.1. Infrastructura de vizitare 3990 0 3351  
2.2.Servicii, facilități de vizitare și 
promovarea turismului 5906 0 4469  
2.3. Managementul vizitatorilor 10135 0 16786  
Subtotal 20031 0 24606  

P3 Conștientizare, conservare tradiții  
și comunități locale  

 
 

 

3.1. Tradiții și comunități 12938 0 15734  
3.2. Conștientizare și comunicare 55975 98115 49280 42 
3.3. Educație ecologică 396 0 532  
Subtotal 69309 98115 65546 42 

P4 Management și Administrare     

4.1. Echipament și infrastructura de 
funcționare 71969 38551 166933 35339 
4.2. Personal conducere, coordonare, 
administrare 311907 32686 297338 3212 
4.3. Documente strategice și de 
planificare 6551 0 26457  
4.4. Instruire personal 8087 0 19929  
Subtotal 398514 71237 510657 38551 

TOTAL GENERAL  840000 577312 907318 38593 

 

Situația tarifelor încasate în anul 2015 și 2016: 

 

Valoarea tarifelor încasate în 

anul 2015 
lei Valoarea tarifelor încasate în 

anul 2016 
lei 

TOTAL 134704 TOTAL 122021 

Din care:  Din care:  

Tarife de avizare 94221 Tarife de avizare 89717 
Prestări servicii diverse 25307 Prestări servicii diverse 28836 

Amenzi și penalități 0 Amenzi și penalități 2991 
Sponsorizări 15175 Vânzare active 470 

Venituri din dobânzi 1 Venituri din dobânzi 7 

Cheltuieli din venituri proprii 

2015 
lei Cheltuieli din venituri proprii 

2016 
lei 

TOTAL 134704 TOTAL 122021 
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Valoarea tarifelor încasate în 

anul 2015 
lei Valoarea tarifelor încasate în 

anul 2016 
lei 

Din care:  Din care:  

materiale (piese auto, 
combustibil, birotică, 

echipament de teren, energie 
electrică) 

43289 

materiale (piese auto, 
combustibil, birotică, 

echipament de teren, energie 
electrică) 

47547 

servicii (întreținere și reparații 
clădiri, autoturisme, tehnică de 

calcul, deplasări, cheltuieli 
poștale și telecomunicații, 

comisioane bancare, impozite si 
taxe), amorizare mijloace fixe 

48949 

servicii (întreținere și reparații 
clădiri, autoturisme, tehnică de 

calcul, deplasări, cheltuieli 
poștale și telecomunicații, 

comisioane bancare, impozite si 
taxe), amorizare mijloace fixe 

36317 

Cheltuieli cu personalul 42466 Cheltuieli cu personalul 38157 
 

4.6. Bugetul alocat pentru anul 2017 (sursele de finanțare, valoare, activităţi propuse) lei: 

 

Anul 2017 

BUGET 

PREVĂZUT 

Anul 2017 RNP + 

SURSE PROPRII 

BUGET 

PREVĂZUT 

Anul 2017 din  

PROIECTE 

TOTAL AN 

2017 

P1 Managementul biodiversității    

1.1. Inventariere și cartare 40000 0 40000 
1.2. Monitorizarea stării de conservare 62000 0 62000 
1.3. Paza, implementare reglementări și 

măsuri specifice de protecție 
330000 

0 
330000 

1.4. Managementul datelor 25000 0 25000 
1.5. Reintroducerea unor specii extincte 5000 0 5000 

1.6. Reconstrucție ecologică 10000 0 10000 
Subtotal 472000 0 472000 

P2 Turism    0 

2.1. Infrastructura de vizitare 12000 0 12000 
2.2.Servicii,facilități de vizitare și 

promovarea turismului 
15000 

0 
15000 

2.3. Managementul vizitatorilor 20000 0 20000 
Subtotal 45000 0 45000 

P3 Conștientizare, conservare tradiții și 
comunități locale 

  
 

0 

3.1. Tradiții și comunități 15000 0 15000 
3.2. Conștientizare și comunicare 70000 0 70000 

3.3. Educație ecologică 1000 0 1000 
Subtotal 86000 0 86000 

P4 Management și Administrare    0 

4.1. Echipament și infrastructura de 
funcționare 

100000 
40000 

140000 

4.2. Personal conducere, coordonare, 443000 0 443000 
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Anul 2017 

BUGET 

PREVĂZUT 

Anul 2017 RNP + 

SURSE PROPRII 

BUGET 

PREVĂZUT 

Anul 2017 din  

PROIECTE 

TOTAL AN 

2017 

administrare 
4.3. Documente strategice și de 

planificare 
12000 

0 
12000 

4.4. Instruire personal 10000 0 10000 
Subtotal 565000 40000 605000 

TOTAL GENERAL 1168000 40000 1208000 

 

Venituri proprii propuse a se realiza în anul  2017 

 

Nr. Crt. Sursa de venituri Lei 

1 Prestări servicii 27.000 

2 Închirieri diverse 5.000 

3 Tarife de vizitare 0 

4 Tarife de avizare 90.000 

6 Cazare 3.000 

7 alte venituri 5.000 

TOTAL 130.000 

 

Director, 

Ing. Doina JAUCA 

 


