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Nr. 228/21.03.2016
RAPORT
privind activitatea desfăşurată în anul 2015
decătre RNP-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 și administrează
Parcul Național Munții Rodnei împreună cu situl de importanță comunitară ROSCI0125 Munții Rodnei
și aria de protecție avifaunistică ROSPA0085 Munții Rodnei.
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, Str. Zorilor, Nr. 2.
În cursul anului 2015 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 RNPRomsilva.
Perioada de raportare: 01.01.2015 – 31.12.2015.
2.Enumerarea obiectivelor de conservare care au stat la baza înfiinţării ariei naturale
protejate
Obiectivele de conservare ale Parcului Național Munții Rodnei (Rezervație a Biosferei) și a
siturilor Natura Munții Rodnei (SCI și SPA) constau în evaluarea stării de conservare, propunerea
măsurilor de conservare a unei constelații de specii și habitate cu valoare ridicată de conservare
(comunitare, rare, endemice, vulnerabile). Astfel, s-au realizat: evaluarea stării de conservare, hărțile de
distribuție și măsurile de management pentru conservarea următoarelor specii și habitate:
1) Myotis myotis (anexa II a Directivei Habitate);
2) Ursus arctos* – specie prioritară (anexa II a Directivei Habitate);
3) Lutra lutra (anexa II a Directivei Habitate);
4) Lynx lynx (anexa II a Directivei Habitate);
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5) Myotis blythii (anexa II a Directivei Habitate);
6) Canis lupus* (anexa II a Directivei Habitate);
7) Microtus tatricus (anexa II a Directivei Habitate);
8) Rhinolophus ferrumequinum (anexa II a Directivei Habitate);
9) Rhinolophus euryale(anexa II a Directivei Habitate);
10) Triturus cristatus (anexa II a Directivei Habitate);
11) Triturus montandoni(anexa II a Directivei Habitate);
12) Bombina variegata (anexa II a Directivei Habitate);
13) Barbus meridionalis (anexa II a Directivei Habitate);
14) Cottus gobio (anexa II a Directivei Habitate);
15) Eudontomyzon danfordi (anexa II a Directivei Habitate);
16) Carabus variolosus (anexa II a Directivei Habitate);
17) Carabus zawadszkii (anexa II a Directivei Habitate);
18) Callimorpha quadripunctaria* - specie prioritară (anexa II a Directivei Habitate);
19) Rosalia alpina* - specie prioritară (anexa II a Directivei Habitate);
20) Lucanus cervus (anexa II a Directivei Habitate);
21) Cucujus cinnaberinus (anexa II a Directivei Habitate);
22) Carabus hampei (anexa II a Directivei Habitate);
23) Pholidoptera transsylvanica (anexa II a Directivei Habitate);
24) Campanula serrata* (anexa II a Directivei Habitate);
25) Tozzia carpathica(anexa II a Directivei Habitate);
26) Poa granitica ssp. disparilis(anexa II a Directivei Habitate);
27) Leuciscus souffia (anexa II a Directivei Habitate);
28) Pseudogaurotina excellens*(anexa II a Directivei Habitate);
29) Hucho hucho (anexa II a Directivei Habitate);
30) Dicranum viride(anexa II a Directivei Habitate);
31) Drepanocladus vernicosus (anexa II a Directivei Habitate);
32) Barbastella barbastellus (anexa II a Directivei Habitate);
33) Buxbaumia viridis – mușchi
34) Meesia longiseta – mușchi
35) Ligularia sibirica - plantă
36) Chilostoma banaticum -melc
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37) Aegolius funereus(Directiva Păsări, anexa I);
38) Alcedo atthis(Directiva Păsări, anexa I);
39) Aquila chrysaetos (Directiva Păsări, anexa I);
40) Aquila pomarina (Directiva Păsări, anexa I);
41) Bonasa bonasia(Directiva Păsări, anexa I);
42) Bubo bubo(Directiva Păsări, anexa I);
43) Ciconia ciconia(Directiva Păsări, anexa I);
44) Ciconia nigra(Directiva Păsări, anexa I);
45) Circus aeruginosus(Directiva Păsări, anexa I);
46) Circus cyaneus(Directiva Păsări, anexa I);
47) Dendrocopos leucotos(Directiva Păsări, anexa I);
48) Dendrocopos medius(Directiva Păsări, anexa I);
49) Dendrocopos syriacus(Directiva Păsări, anexa I);
50) Dryocopus martius(Directiva Păsări, anexa I);
51) Falco columbarius(Directiva Păsări, anexa I);
52) Falco peregrinus(Directiva Păsări, anexa I);
53) Ficedula albicollis(Directiva Păsări, anexa I);
54) Ficedula parva(Directiva Păsări, anexa I);
55) Glaucidium passerinum(Directiva Păsări, anexa I);
56) Lanius collurio(Directiva Păsări, anexa I);
57) Lanius minor(Directiva Păsări, anexa I);
58) Lullula arborea(Directiva Păsări, anexa I);
59) Pernis apivorus(Directiva Păsări, anexa I);
60) Picoides tridactylus(Directiva Păsări, anexa I);
61) Picus canus(Directiva Păsări, anexa I);
62) Strix uralensis(Directiva Păsări, anexa I);
63) Tetrao tetrix tetrix(Directiva Păsări, anexa I);
64) Sylvia nisoria(Directiva Păsări, anexa I);
65) Tetrao urogallus(Directiva Păsări, anexa I);
66) Tringa glareola(Directiva Păsări, anexa I);
67) Crex crex(Directiva Păsări, anexa I);
68) Hieraetus pennatus, (Directiva Păsări, anexa I);
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69) Coenagrion hylas(anexa II a Directivei Habitate);
70) Cordulegaster heros(anexa II a Directivei Habitate);
71) Colias myrmidone(anexa II a Directivei Habitate);
72) Ligularia sibirica(anexa II a Directivei Habitate);
73) Caprimulgus europaeus(anexa I a Directivei Păsări).
Habitatele de ineteres comunitar (a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de
consevare – Anexa I a Directivei Habitate) care au fost cartate pe întreaga suprafaţă a Parcului Naţional
Munţii Rodnei, a Siturilor Natura 2000 care se suprapun pe parc, sunt:
1) Tufărişuri alpine şi boreale (4060), reprezentativitate excelentă, stadiul de consevare excelent;
2) Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrthifolium(4070*), habitat prioritar,
reprezentativitate excelentă, stadiul de conservare excelent;
3) Pajişti boreale şi alpine pe substrat silicos (6150), reprezentativitate bună, stare de conservare
excelentă;
4) Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan
şi alpin (6430), reprezentativitate bună, starea de conservare bună;
5) Fâneţe montane (6520), reprezentativitate excelentă, starea de conservare excelentă;
6) Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane (3220), reprezentativitate bună, starea de
conservare bună;
7) Grohotişuri silicioase din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia alpinae şi
Galeobsietalia landani, 8110), reprezentativitate excelentă, starea de conservare bună;
8) Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
(Thlaspietea rotundifolii) -8120, reprezentativitate bună, starea de conservare bună;
9) Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat) -7140,
reprezentativitate semnificativă, starea de conservare bună;
10) Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicicon albae) – 91EO*, habitat prioritar, reprezentativitate excelentă, starea de conservare
excelentă;
11) Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane (3230),
reprezentativitate semnificativă, starea de conservare medie;
12) Tufărişuri cu specii sub-arctice de Salix (4080), reprezentativitate excelentă, starea de
conservare bună;
13) Pajişti calcifile alpine şi subalpine (6170), reprezentativitate bună, starea de conservare bună;
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14) Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase (6230*), habitat
prioritar, reprezentativitate bună, starea de conservare bună;
15) Turbării active (7110*), habitat prioritar, reprezentativitate bună, starea de conservare bună;
16) Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Crotoneurion) – 7220*, habitat prioritar,
reprezentativitate semnificativă, starea de conservare bună;
17) Mlaştini alcaline (7230), reprezentativitate semnificativă, starea de conservare bună;
18) Formaţiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris-atrofuscae (7240*), habitat prioritar,
reprezentativitate bună, starea de conservare bună;
19) Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase (8210), reprezentativitate bună,
starea de conservare bună;
20) Peşteri în care accesul publicului este interzis (8310), reprezentativitate semnificativă, starea
de conservare bună;
21) Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum (9110), reprezentativitate bună, starea de conservare
bună;
22) Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) – 91VO, reprezentativitate bună, starea de
conservare bună;
23) Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea) – 9410,
reprezentativitate excelentă, starea de conservare bună;
24) Păduri de Larix decidua şi/sau Pinus cembra din regiunea montană (9420),
reprezentativitate bună, starea de conservare bună;
25) Vegetaţie

lemnoasă

cu Salix

eleagnos

de-a

lungul râurilor

montane

(3240),

reprezentativitate excelentă, starea de conservare excelentă.
26) Pante stâncoase calcaroase cu vegetaţie chasmofitică (8210), reprezentativitate bună, starea
de conservare bună.
27) Pajişti alpine şi boreale pe substrat silicios (6510),reprezentativitate bună, starea de
conservare bună.
3. Presiuni antropice şi naturale exercitate asupra ariei naturale protejate
Presiunile antropice exercitate asupra Parcului Național și a siturilor Natura 2000 Munții Rodnei
sunt:

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

Presiunea exercitată de proprietarii de fond forestier (primării - ca proprietari ai fostelor
păduri grănicerești), ca urmare a neacordării compensațiilor de catre Statul Roman, în vederea
exploatării produselor lemnoase din zona de protecție integrală și strictă.
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.
Practicarea turismului cu mijloace nepermise: offroad, enduro, atv și altele.
Braconaj și organizare activități de vânătoare la limita parcului.
Instalarea ilegală a grupurilor de culegători de produse accesorii ale pădurii, pe raza
parcului.
Incendii în fond forestier și pe pășunile alpine.
Camparea în zone interzise.
Abandonarea gunoaielor pe traseele turistice și pe cursul văilor montane.
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 evaluată in 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 2015, comparativ cu evaluarea realizată în anul 2014, 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

planuri/proiecte/activităţi supuse procedurilor de reglementare de mediu
Număr total de avize eliberate de la începutul anului - 393
din care:
în baza hotărârii Consiliului Științific – favorabile: 51
- nefavorabile: 8

pentru
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fără hotărârea Consiliului Științific – favorabile: 334
- nefavorabile: 0
6.Controale ale autorităţilor de mediu (nr. de controale, organul de control, aspecte
constatate, măsuri impuse şi stadiu de realizare)
În cursul anului 2015 la APNMR au avut loc4 controale ale autorităților de mediu, după cum
urmează:
Nr.
Crt.
1

Organul de control

Perioada

Aspecte constatate

Măsuri impuse

Garda Națională de
Mediu- Comisariatul
Judeţean Bistriţa
Năsăud

30-31 martie
2015

-nu au fost constatate
nereguli.

2

Garda Națională de
Mediu – Comisariatul
Județean Maramureș

20 mai 2015

- nu au fost
constatate nereguli.

3

Garda Națională de
Mediu – Comisariatul
Județean Maramureș

16 iulie 2015

- identificare
activităţi ilegale de
păşunat în
Rezervaţia Ştiinţifică
Pietrosu Mare din
PNMR, în urma
sesizării APNMR

4

Garda Națională de
Mediu–Comisariatul
Județean Bistrița
Năsăud

24-25
noiembrie
2015

-nu au fost constatate
nereguli.

- va
fi transmis la
GNM-CJ-BN
Contractul pentru
preluarea
deşeurilor
- transmiterea
Contractelor de
administrare în
baza cărora se
face administrarea
PNMR
APNMR va
transmite GNMCJ-MM avizul şi
contractul de
păşunat al ACT
Romuli şi
fotografii realizate
la faţa locului
Transmiterea
raportului de
activitate al
APNMR pentru
anul 2015

Stadiul de
realizare
- realizat

- realizat

-realizat

-realizat

Nu au fost constatate nereguli, nu au fost aplicate sancțiuni APNMR.
P1 Managementul biodiversităţii
1.1. Inventariere şi cartare
În activitatea de managementul biodiversității s-au desfășurat o serie de activități specifice, după
cum urmează:
Completarea/actualizarea bazei de date privind biodiversitatea Parcului Național și siturilor Natura
200 Munții Rodnei (SCI, SPA), (ACCES).
S-a creat o bază de date în GIS cu peste 1.000 informații privind distribuția speciilor și habitatelor
enumerate anterior.
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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 2015 cu peste
500 de specii de floră și faună comparativ cu anul 2014).
Cartarea și elaborarea hărților de distribuție pentru 27 habitate și 74 specii de interes comunitar.
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.
Coordonarea a peste 15 campanii de cartare și inventariere floră și faună din PNMR.
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 2015).
Monitorizarea carnivorelor mari cu ajutorul camerelor video cu senzori de mișcare.
Completarea inventarului în cursul anului 2015 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.
Pe baza datelor obţinute în urma cartării şi inventariererii speciilor de floră şi faună s-au elaborat şi
publicat o serie de ghiduri de specii, anale, atlase şi albume (cotate ISBN) după cum urmează:
a)

”Ghidul speciilor și habitatelorde interes comunitar din PNMR - sit Natura 2000”, 100 pagini.

b) Ghidul amfibienilor și reptilelor din PNMR, 150 pagini.
c)

Ghidul păsărilor din PNMR, 150 pagini.

d) Ghidul mamiferelor din PNMR, 150 pagini.
e)

Ghidul lacurilor glaciare din PNMR, 150 pagini.

f)

Ghidul peșterilor din PNMR, 150 pagini.

g) Ghidul lăcustelor din PNMR, 150 pagini.
h) Ghidul libelulelor din PNMR, 150 pagini.
i)

Ghidul coleopterelor din PNMR, 150 pagini.
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j)

Ghidul arborilor și arbuștilor din PNMR, 150 pagini.

k)

Ghidul plantelor comune din PNMR, 150 pagini.

l)

Ghidul peștilor din PNMR, 150 pagini.

m) Ghidul fluturilor din PNMR, 150 pagini.
n) Lista Roșie a PNMR, 250 pagini.
o) Albumul foto ”PNMR - sit Natura 2000” în cadrul proiectului POS Mediu SMIS CSNR 16819
implementat în partenerial cu CJ Maramureș.
p) ”Zone cu valoare ridicată de conservare din PNMR”, 250 pagini.
q) Volumul omagial ”Pietrosu Mare la 80 ani de existență”, 250 pagini.
r)

Analele PNMR – volumul 1, 2, 3 (100 pagini).
1.2. Monitorizarea stării de conservare
S-au elaborat 101 protocoale de monitorizare pentru specii și habitate de interes comunitar și
național. În anul2015 s-afinalizat campania de evaluare a stării de conservare a tuturor speciilor şi
habitatelor de interes comunitar din PNMR (27 habitate, 74 specii), s-au realizat hărţile de
distribuție a 101 habitate și specii, s-au realizat hărțile de risc asupra speciilor și habitatelor, s-au
identificat ameninţările, presiunile antropice şi s-au propus 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). 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, fiind anexe
ale Planului de Management.
S-a realizat Studiul de bonitate pentru 6.000 ha pășuni alpine, in 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,
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beneficiar Consiliul Județean Maramureș în parteneriat cu Administrația Parcului Național Munții
Rodnei, marcând astfel implementarea proiectului în perioada 2010 – 2015.
S-a propus ca acțiune în Planul 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.
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 și
observații periodice (Cervidae, carnivore mari).Evoluția efectivelor de capre negre (în urma
monitorizărilor bianuale, în perioada 2004-2015) este redată în graficul următor:

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, adîncimea apei, temperatura apei, pH-ul solului sau apei etc.). Datele sunt
incluse în studiul de monitorizare existent la APNMR.
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.
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S-au realizat 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).
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, Poliția, 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 independent, de catre angajatii APNMR, după cum urmează:
Paza

Nr. total de actiuni de
paza/control/patrulare organizate de
la inceputul anului 2015

numar total de actiuni, din
care cu participarea:
politiei
jandarmeriei
Garzii de mediu
Garda Foriestiera
altor institutii
nr. cumulat zile*om utilizate
in cadrul actiunilor
(administratia parcului plus
efective ale altor unitati), din
care:
administratia parcului
politia
jandarmeria
garda de mediu
Garda Foriestiera
alte institutii

162
1
49
2
5
105
619
324
1
96
3
7
188

Au fost aplicate sancțiuni, respectiv: 23 Procese 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 culegători de produse
accesorii ale pădurii, în vederea prevenirii incendiilor și a respectării regulilor de vizitare în parc.
Renovare limite parc (km): 120.
1.4. Managementul datelor
S-a asigurat funcționarea sediului și echipamentelor de birou ale APNMR.
S-a întreținut rețeaua PNMR în stare bună de funcționare.
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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 și apetenților pentru
eliberarea avizului din partea Consiliului Științific și al APNMR.
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 înaintat către CȘ al PNMR si MMAP adrese referitoare la propunerea de corectare a limitelor
ROSCI0125 și ROSPA0085 Munții Rodnei, asa incat acestea să se suprapună exact peste limita
PNMR, precum si referitoare la excluderea carierelor Cormaia si Anieş din perimetrul PNMR.
S-au transmis adrese, hărți, fișiere și s-au postat comentarii pe site-ul limite.biodiversity.ro la
consultarea publică realizată de MMAP în cadrul proiectului Realizarea de seturi de date spațiale în
conformitate cu specificațiile tehnice INSPIRE pentru ariile naturale protejate, inclusiv a siturilor
Natura2000, având în vedere optimizarea facilităților de administrare a acestora, cod SMIS-CSNR
43380, referitoare la limitele Parcului Național Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei,
ROSCI0125 Munții Rodnei, rezervațiilor naturale din PNMR.
S-au realizat hărțile și s-au pregătit materialele necesare pentru ședințele Consiliului Știintific,
Consiliului Consultativ de Administrare a PNMR, simpozionul national organizat cu ocazia finalizarii
proiectului implementat de APNMR, COD SMIS CSNR 1300, conferinte de presa.
S-a întocmit Planul strategic managerial al APNMR pentru anul 2015.
S-a actualizat permanent site-ul parcului și pagina de facebook, pentru a putea oferi vizitatorilor cât
mai multe informații cu privire la: activitățile pe care le desfășoară APNMR, atracțiile turistice,
programele turistice organizate de APNMR, evenimente, anunțuri, prezentarea zonei, proiectele în care
APNMR este beneficiar și cele în care este partener, biblioteca virtuala a parcului.
S-a actualizat permanent prezentarea în format electronic (*.ppt) a PNMR, ROSCI0125, ROSPA0085
și baza de date în GIS.
A fost tradus site-ul Parcului Național Munții Rodnei în limba engleză.
S-a completat baza de date fotografică pentru redactarea materialelor publicitare.
Au fost refăcute limitele Zonelor de protecție strictă (Pietrosu Mare, Piatra Rea, Bila-Lala și Corongiș)
ale Parcului Național Munții Rodnei, fiind incluse in Planul de management editia 2015.
S-au întocmit rapoartele trimestriale, semestriale și anual privind activitatea desfășurată de către
APNMR in cursul anul 2015.
S-au întocmit și s-au înaintat spre aprobare către Comitetul Director al PNMR rapoartele trimestriale
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cu actualizarea bazei de date în GIS.
S-a completat Planul de lucru pentru anul 2015.
Au fost realizate criteriile de performanță pentru compartimentul IT planificate pentru anul 2015.
S-au realizat machetele în Corel Draw pentru materialele publicitare realizate în cadrul proiectului
Măsuri de management conservativ al biodiversității Parcului Național Munții Rodnei, și anume: harta
punctelor de intere deosebit din punct de vedere al biodiversității (față/verso) format A2; pliantul
tematic cu speciile și habitatele de interes comunitar format A5; postere tematice cu speciile și
habitatele de interes comunitar format A3 și A4; pliantul privind obiectivele și rezultatele proiectului
format A4.
S-au realizat machetele în Corel Draw pentru panourile informative, care au fost amplasate în aria de
protecție avifaunistică ROSPA0085 Munții Rodnei, preluata in administrare in luna noiembrie 2014,
care depaseste limitele parcului cu 7635 ha.
S-a verificat baza de date – cartarea habitatelor și speciilor de interes comunitar din PNMR realizată în
cadrul proiectului SMIS CSNR 1300 de către SC USI SRL Cluj Napoca.
S-au georeferențiat hărțile de la OS Valea Ilvei și OS Feldru.
S-a completat/actualizat baza de date în GIS cu descrierea parceleară la OS Valea Ilvei (proprietar
Comuna Rodna), OS Alpina (proprietar Orașul Borșa), OS Romuli (proprietar Comuna Săcel și
Comuna Romuli); OS Telciu (proprietar Comuna Telciu); OS Feldru (proprietar Orașul Năsăud), OS
Maieru (proprietar Comuna Maieru), OS Izvorul Someșului Mare (proprietar Poiana Ilvei și Șanț), OS
Cormaia Anieș (proprietar Sîngeorz-Băi), OS Cârlibaba (proprietar Statul Român).
S-au calculat suprafețele de pădure și pășune pe proprietar pentru fiecare fond cinegetic care se
suprapune pe raza Parcului Național Munții Rodnei.
S-au actualizat suprafețele de fond forestier în Planul de management integrat al Parcului Național
Munții Rodnei, pentru toate ocolalele silvice care și-au actualizat amenajamentul silvic.
S-au postat pe site-ul PNMR declarațiile de avere și declarațiile de interese ale angajaților APNMR,
conform procedurilor legale.
Numărul cumulat de accesări ale site-ului Parcului Național Munții Rodnei în cursul anului 2015 este
21240.
Numărul cumulat de vizitatori unici ai site-ului Parcului Național Munții Rodnei în cursul anului 2015
este 17904.
1.5.Reintroducere speciilor dispărute
Până în prezent nu s-au derulat acțiuni de reintroducere a unor specii extincte pe raza parcului.

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

1.6.Reconstrucţie ecologică
Nu s-au derulat activități de reconstrucție ecologică pe raza parcului în cursul anului 2015.
Se are în vedere aplicarea unor proiecte de restaurare a unor habitate degradate, lacuri glaciare în
funcție de accesarea unor programe de finanțare.
1.7.Implementarea setului de măsuri minime de conservare, respectiv a planului de
management
În cursul anului 2015, APNMR a urmărit implementarea unor măsuri de conservare prevăzute în
planul de management. O parte dintre măsurile de management propuse, se implementează prin
intermediul proiectelor în derulare. S-au realizat 101 protocoale de monitorizare la speciile și habitatele
de interes comunitar și se vor aplica în teren.
P2 Turism
2.1. Infrastructura de vizitare
Numar 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.
Nr. de locuri de popas amenajate existente: 14
din care:
cu dotări întreținute și reparate în anul 2015: 10
Nr. de bariere existente având rol pentru controlul accesului turiștilor: 20
din care funcționale:16
din care instalate în anul 2015: 1
Nr. de panouri existente (informative, dirijare, conștientizare, publicitare etc.) : 68
din care:
instalate în anul 2015 : 7
2.2. Servicii, facilităţi de vizitare şi promovarea turismului
Materiale de promovare realizate (nr. total de la începutul anului 2015):
hărți finanțate din fonduri provenite din proiecte: 2000 buc.
pliante cu specii și habitate comunitare, finanțate din proiecte - 2000 buc.
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pliante cu rezultate și obiective, finanțate din proiecte- 1000 buc.
postere cu specii și habitate comunitare, finanțate din proiecte- 2000 buc.
alte materiale realizate cu fonduri provenite din proiecte (spoturi publicitare-2 buc.;
bannere -2 buc. , documentar video-1 buc. /DVD-uri -1000 buc.) = 1005 buc.
CD/DVD-uri finanțate din fonduri – RNP: 65 buc.
2.3. Managementul vizitatorilor
Numărul de vizitatori, estimat pentru anul 2015 a fost de aproximativ 30 000 persoane.
În urma monitorizarilor periodice realizate de angajații APNMR, numărul de vizitatori în PNMR şi
în zona din imediata vecinătateîn anul 2015 este:
Sezonul turistic

Nr.
de zile /an

Plin sezon (iulie-august)
60
Sezonul de tranzitie
(mai – iunie, septembrie – 120
octombrie)
Extra-sezon
185
(noiembrie – aprilie)
TOTAL (nr. de turişti/an 2015)

2015
Nr. mediu
Nr.
de turisti /
total/sezon
zi
320
19200
72

8640

11

2035
29875

Dintre aceştia, cea mai mare parte, respectiv circa 75% pătrund pe teritoriul Parcului prin partea
nordică, si o proporție mai redusă, de circa 25% prin partea sudică.
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 Rodneiși Ziua Europeană 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 9-a ediție.
Acțiunea a fost planificată și s-a desfășurat în ziua de 23 mai 2015. Acest eveniment a constat în:
drumeție la Poiana narciselor cu elevii Şcolii Generale ,,Publiu Alexi” din Sângeorz-Băi,
Clubului Copiilor din Sângeorz-Băi , Scoala Generala ,,Liviu Rebreanu" din Maieru si
Liceul Teoretic ,, Solomon Halita" din Sângeorz-Băi.
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concurs tematic referitor la Ziua Europeană a Parcurilor și Ziua Parcului Național Munții
Rodnei, Poiana narciselor; s-a realizat si ecologizarea traseului de la Poiana cu narcise
pana in localitatea Valea Vinului.
În urma acestor activități au fost decernate premii care au constat în diplome de participare, materiale
publicitare si acordarea unor pasapoarte pentru copii in 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 este partener, alături de alte parcuri naționale și naturale din țară. Au fost distribuite un nr. de
12 publicații ‘’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 numar de 70 elevi
şi 6 profesori.
În data de 14 decembrie 2015 APNMR a organizat în colaborare cu Asociația Eco Rodna, un concert
de colinzi la Colegiul Național George Coșbuc din Năsăud, unde au participat grupuri de colindători
din cadrul a 14 școli limitrofe PNMR.
3.2. Conştientizare şi comunicare
S-au organizat peste 60 de acțiuni de prezentare a parcului în școli, comunități limitrofe și la sediul
APNMR, la care au participat un numar de 3639 elevi, cadre didactice, turişti, precum și in cadrul
activității ”Caravana Munților Rodnei”, derulată în proiectul SMIS CSNR 1300.
Cu ocazia prezentărilor organizate s-au distribuit materiale publicitare: insigne, pliante, postere, afișe,
broșuri, DVD-uri cu filme documentare.
Au fost editate în cadrul proiectului POS Mediu SMIS CSNR 1300, filmul documentar
”Biodiversitatea Parcului Național Munții Rodnei”, pliante cu specii și

habitate comunitare din

PNMR, pliante cu obiective și rezultate, postere tematice și hărți cu pricipalele puncte de interes din
punct de vedere al biodiversității.
Dinamica prezentărilor Parcului Național Munții Rodnei în comunitățile locale în perioada 20042015 este prezentată în graficul următor:
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În cursul anului 2015, reprezentanții
ții APNMR au participat la 24 evenimente (simpozioane, seminarii,
întruniri, cursuri, concursuri, instructaje, forumuri de discuții)
discu la care au participat un num
număr cumulat
de 46 angajați.
Au fost aplicate șii interpretate, un num
număr de 500 chestionare în comunitățile
ățile limitrofe PNMR, pentru
p
a
se constata gradul de cunoaștere
ștere al populației
popula iei referitor la parc, în cadrul proiectului SMIS CSNR 1300.
3.3. Educaţie ecologică
În cursul anului 2015 au fost organizate 10 acțiuni
ac
de igienizare, din care 6 acțiuni
țiuni cu participarea
voluntarilor. Au fost colectate peste 10 tone de deșeuri.
de
A fost continuată activitatea de coordonare
oordonare a profesorilor din cadrul ONG-ului
ului ECO RODNA
RODNA, în
vederea implementării
rii unui sistem viabil de conservare a biodiversităţii
biodiversit
cu implicarea
plicarea elev
elevilor din
şcolile limitrofe PNMR, s-a actualizat baza de date cu membrii acestor cluburi.
Au fost realizate un număr
ărr total de 36 de parteneriate, dintre care: 31 de parteneriate cu unitați
unita de
învățământ, 3 parteneriate cu ONG--uri și 2 parteneriate cu administrații locale și județ
județene.
În vederea promovării educației ecologice, în cursul anului 2015 au fost editate în cadrul proiec
proiectului
POS Mediu SMIS CSNR 1300,, care se implementează
implementeaz de către APNMR, un numă
număr de peste 6000
materiale informative, pliante și postere
postere, care au fost distribuite factorilor interesați.
ți.
În anul 2015 s-a demarat acțiunea
țiunea de colectare a datelor privind editarea unui Manual de educa
educație
ecologică al APNMR, a fost stabilt un Cuprins șii este în curs faza de culegere a datelor și informațiilor
bibliografice.
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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 2015, 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

2014

2015

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
Număr posturi conform organigramei
aprobată de Consiliul de Administrație
al RNP-Romsilva nr. 13/25.11.2010
Realizat

18

18

18

18

2014

2015

Număr personal la sfârșitul anului

16

16

Număr mediu de personal

16

16

Număr posturi vacante la sfârșitul
anului

2

2

Structura posturilor prevăzute în organigrama aprobată:
Total 18 posturi:
- 6 aparat parc, din care 2 posturi de conducere
- 12 personal teren
La data de 31.12.2015 sunt vacante 2 posturi de agent de teren.
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
Planul de Management al Parcului Național Munții Rodnei (PM) a fostfinalizat, iar ediția 2012 a
fost înaintată la MMAP, fiind declanșată procedura de evaluare de mediu, ca urmare a delegării de
competenţă transmisă de MMAP către ANPM. În cursul anului 2013 au fost solicitate de catre ANPM o
serie de corecturi/modificări, care au fost operate și transmise solicitanților.
În cursul anului 2014 PM a fost analizat în ședințele CTE ale RNP-Romsilva, fiind solicitate unele

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

corecturi/modificări, acestea fiind operate.
Planul de management al PNMR include și Regulamentul de organizare și funcționare al Parcului
Național Munții Rodnei.
Începând cu data de 19.11.2014, prin semnarea Contractului de administrare nr. 142/19.11.2014,
APNMR a preluat în administrare și situl de importanță comunitară ROSCI0125 Munții Rodnei și aria de
protecție avifaunistică ROSPA0085 Muntii Rodnei, care depășesc suprafața PNMR cu 7635ha.
Ca urmare a acestui fapt, în cursul anului 2015 APNMR a actualizat-completat datele şi a realizat
Planul de management integrat.(PM)
PM a fost revizuit și adaptat, astfel încât să includă și suprafața preluată în administrare cât și
integrarea măsurilor de management elaborate în cadrul proiectelor finanțate prin fonduri europene care au
fost implementate, respectiv SMIS CSNR 1300 și SMIS CSNR 16819, conform prevederilor contractului
de administrare.
4.3.2.Proiecte derulate de APNMR în calitate de beneficiar
Proiectul „Măsuri de management conservativ al biodiversității PNMR – sit Natura 2000”
implementat din fonduri POS Mediu –Axa prioritară 4, sesiunea I-a, la Organismul Intermediar Regional
POS Mediu Cluj, 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 conform Actului Aditional nr. 3/2015este
de 467.409 Euro (2.098.668 lei) din care valoarea neeligibilă asigurată de RNP-Romsilva este de 107.222
Euro (461.053 lei), este finalizat, termenul de finalizare a proiectului a fost 31.12.2015.
Obiectivul general al proiectului a constat în elaborarea şi implementarea unui sistem performant
şi eficient de conservare a biodiversităţii în Parcul Naţional Munţii Rodnei (sit Natura 2000 şi Rezervaţie
a Biosferei) prin implicarea unor Institute de cercetare, ONG-uri, muzee şi a factorilor de interes local.
S-a realizat:
armonizarea planului de management al Parcului Naţional Munţii Rodnei cu obiectivele
sitului Natura 2000 şi cel al Rezervaţiei Biosferei. În acest sens s-au desfăşurat activităţi de
cartare a habitatelor de interes comunitar din parc, cartarea speciilor de interes comunitar,
evaluarea stadiului de conservare a acestora, precum şi întocmirea planurilor de
monitorizare a stadiului de conservare a habitatelor şi speciilor comunitare.
crearea unei infrastucturi minimale destinate managementului conservativ și monitorizării
habitatelor și speciilor de interes comunitar.
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crearea unei baze de date electronică privind habitatele și speciile cartate, precum și
realizarea hărților de distribuție ale speciilor, informaţia fiind compatibilă cu cea utilizată
la nivel naţional (bază de date în format GIS).
Obiectivele specifice proiectului sunt următoarele:
Evaluarea stării de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar din
Parcul Naţional Munţii Rodnei – sit Natura 2000 (Sit de Importanţă Comunitară şi
Arie de Protecţie Specială Avifaunistică);
Stabilirea unui sistem de monitorizare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar
din Parc;
Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a Parcului;
Diseminarea rezultatelor privind managementul Parcului Naţional Munţii Rodnei –
sit Natura 2000.
Au fost desfășurate următoarele activități specifice și achiziții publice:
• Planul anual 2015 privind măsurile de informare-publicitate proiect.
• Rapoartele de progres trimestrial nr.37, nr.38 și nr.39 - pentru trimestrul I,

II

și III-2015,cu

completarea graficului de achiziții actualizat -pentru proiect, completarea cu activitățile și detaliile
despre contractele și procedurile în derulare, valoarea plaților efectuate în cadrul proiectului.
• Fișele săptămânale de monitorizare, raportate către OIR si AM POS Mediu.
• Notele de reconciliere contabilă - nu au fost înregistrate diferențe.
• A fost formulat si transmis răspuns la solicitarile DG AM POS Mediu Bucuresti in vederea verificarii
implementarii proiectului – adresa punct de vedere nr.1404/ 1300/ 25.05.2015, referitoare la proiectul
Proces verbal suspiciune nereguli DG AM POS Mediu – adresa 7659/ CG/ 18.05.2015. A fost
formulată si transmisă Contestația nr. 1472/1300/02.07.2015 la Procesul verbal de suspiciune nereguli
și stabilire creanțe bugetareDG AM POS Mediu nr. 8246/ CG/ 28.05.2015 și respectiv la Notificarea
nr.8247/28.05.2015 -privind finalizare control AM POS Mediu și stabilire creanțe bugetare. Au fost
informați și consultați RNP ROMSILVA și respectiv Consilierul juridic al RNP ROMSILVA DS
Bistrița-Năsăud. Contestația nr.1472/1300/02.07.2015, a fost respinsă, prin Decizia AM POS Mediu
Bucuresti nr.10990/20.07.2015, APNMR a achitat creanța bugetară. A fost elaborată și introdusăacțiunea de contestare în instanță, prin contencios administrativ.
• A fost întocmit și semnat

Actul Adițional nr.3-proiect SMIS-CSNR 1300 (APNMR

nr.1500/1300/21.08.2015), care cuprinde prelungirea proiectului până la data de 31.12.2015 și bugetul
actualizat al proiectului.
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• În cadrul contractului nr.1307/17.08.2010-”Asistenţă organizare simpozion, workshop, schimb de
experienţă, interviuri TV”( contract nr.5 proiect), au fost efectuate activitațile pentru Organizarea
simpozionului national - activitățile Închiriere sală de conferinţe și Organizare simpozion național
(realizate la 20.11.2015), a fost realizată Conferinta de presa nr. 6-proiect, în data de 03.12.2015 si de
asemenea a fost realizată activitatea – campania de constientizare ”Caravana Muntilor Rodnei”, toate
activitățile au fost finalizate la termen.
• Toate materialele informative aferente contractelor proiectului au fost avizate conform Manualului de
Identitate Vizuală Instrumente Structurale 2007-2013, de către AM POS Mediu. A fost elaborat și
transmis Raportul privind realizarea Planului 2015 pentru măsurile de informare-publicitate aferente
proiectului.
• Au fost redactate și transmise Cererile de rambursare CRC nr.13 si CRC nr.14 proiect la datele:
08.12.2015 și respectiv 18.12.2015.- Au fost elaborate Rapoartele de progres aferente CRC nr.13 si
CRC nr.14- finală, cuprinzând toate activitățile, pentru care au fost efectuate plăți și este solicitată
rambursarea.- CRC nr.13 și CRC nr.14 sunt în curs de verificare la OIR POS Mediu Cluj –Napoca;
pentru acestea au fost efectuate și transmise la data de 29.12.2015, completarile la solicitarea de
informații suplimentare în vederea rambursării acestora.Verificarea finală a CRC nr.13 și nr. 14,
respectiv verificarea finală a proiectului SMIS CSNR 1300 este estimată să fie realizată în anul 2016.
• Au fost finalizate în termen (până la data de 31.12.2015-data finalizării proiectului) activitățile din
Proiectul SMIS CSNR 1300, a fost elaborat și transmis RAPORTUL FINAL care cuprinde realizarea
activităților și indicatorilor proiectului.
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.
Au fost transmise toate documentele solicitate către Consiliul Județean Maramureș, au avut loc
întalniri de lucru în scopul discutării și clarificării unor aspecte referitoare la stadiul de implementare.
A fost editată „Analele Parcului Național Munții Rodnei „ volumul I, precum și alte materiale
publicitare realizate în cadrul proiectului.
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A fost organizat workshop-ul nr. III din cadrul proiectului, cu tema Munții Rodnei -destinație
Ecoturistică, în perioada 5-7 iunie.
S-a analizat stadiul realizării sarcinilor APNMR conform prevederilor parteneriatului încheiat cu
Consiliul Județean Maramureș. Verificări și urmărirea modului în care se derulează activitățile la
Centru de vizitare al PNMR din Pasul Prislop.
În data de 21 decembrie a avut loc conferința de presă care a marcat finalizarea proiectului. A avut loc
o deplasare la centrul de vizitare, unde s-a constatat că se lucra, construcția nu era finalizată și prezenta
numeroase deficiențe de construcție. Problemele de remediere a deficiențelor, recepția finală,
încadrarea în termene, revine in atribuția CJ MM, fiind beneficiarul proiectului.
2. APNMR a fost partener în cadrul proiectului JUNIOR RANGER, finanțat de către Asociația
Rotary Club Bistrița Nosa, cu un buget total de 15462 USD. În cursul anului 2015 au fost distribuite
materialele cu caracter informativ realizate, prevăzute în proiect - broșuri, pliante, calendare.
3. APNMR și Asociația Părinților „Școala Generală Nr. 4, Bistrița, au derulat un parteneriatin cursul
anului 2015 pentru Implementarea proiectului educațional COPILĂRIE PENTRU DEMOCRAȚIE, care
prevede o serie de activități comune.
În perioada 27-31 iulie s-a desfășurat tabăra de elevi sub motto-ul "AVENTURA ÎNTRE IZVOARE",
pe Valea Anieș. Au participat 40 elevi, 5 cadre didactice, angajați din partea APNMR.
Au fost definitivate și distribuite materialele publicitare realizate în cadrul proiectului, referitoare la
activitățile desfășurate în tabăra de elevi sub motto-ul "AVENTURA ÎNTRE IZVOARE", pe Valea
Anieșului.
A fost organizată o conferință de presă, pentru închiderea proiectului și pentru diseminarea
rezultatelor, în data de 26 noiembrie 2015.
4.3.4. Propuneri de proiecte realizate de APNMR - în curs de evaluare
În cursul anului 2015 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 2015, angajații APNMR au participat la următoarele cursuri de instruire:
Un delegat din partea RNP Romsilva - Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei R.A. a
participat la seminarul ”Contact making seminar of youth exchanges” care s-a desfășurat în Spania
(Malaga) în perioada 20-26 ianuarie 2015 în cadrul Programului ERASMUS+. La acest seminar a
participat dr. IUSAN Claudiu -biologul APNMR, în baza Deciziei RNP– Romsilva Nr. 41/19.01.2015.
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Seminarul a constat în instruirea participanţilor în managementul schimburilor de tineri între diverse
ţări europene.
Biologul IUȘAN Claudiu a participat la schimbul de experiență al Grupului Local de Acțiune (GAL)
LEADER din care face parte și Administrația Parcului Național Munții Rodnei cu GAL LEADER din
Austria, schimb de experiență care s-a desfășurat în Austria (Parcul Național Hohe Tauern) în perioada
31 ianuarie -7 februarie 2015 în cadrul Programului de colaborare internațională între GAL-uri din
România și Austria. Schimbul de experiență a constat in transfer de cunostinte in implementarea
proiectelor europene in arii naturale protejate din zona montana.
Șeful pazei a participat la ședința de lucru-instruire organizată la sediul IJJ MM, pentru prelucrarea
Protocolului de colaborare privind prevenirea și combaterea infractionalității și a faptelor
contravenționale în domeniul ariilor protejate, încheiat de către MAI - Jandarmeria Română și MMAP.
Un reprezentant din cadrul APNMR a participat în data de 23.04.2015 la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Bistrița Năsăud la întâlnirea de lucru organizată cu reprezentanți din cadrul
Jandarmeriei Române și administratori/custozi ai ariilor naturale protejate din județ. S-au discutat
problemele cu care ne confruntăm în teren, aspecte pe linie de pază și cooperare între administratori/
custozi și Jandarmeria Română.
Un reprezentant din cadrul APNMR a participat în perioada 24 - 29.04.2015 la Adunarea Generală a
Asociației Rangerilor din România și la training-ul ,,Managementul Ariei protejate- elemente de bază "
organizat în cadrul proiectului ,,Conviețuire durabilă om- natura în Retezat și comunitățile limitrofe".
Seminarul s-a desfășurat la sediul Administrației Parcului Național Retezat din localitatea Nucșoara,
jud. Hunedoara, unde au participat reprezentanți din cadrul a 22 administrații de parcuri naționale și
naturale din țară.Cursul de instruire a constat in perfectionarea in tehnici de monitorizare si patrulare in
teren a rangerilor.
Un angajat din cadrul APNMR a participat în perioada 24-29 mai, la cursurile în domeniul securității și
sănătății în muncă, susținute de SC Prosano SRL, furnizor de formare profesională autorizat, la Brașov.
Un angajat din cadrul APNMR a participat la Sighișoara, în perioada 10-14 mai 2015, la cursurile
pentru evaluarea impactului, organizate de WWF si Propark. Cursul a constat în instruirea
participanților referitor la procesul de evaluare a impactului asupra mediului.
În perioada 14-18 septembrie biologul parcului a participat la cursul de instruire ”Applied biodiversity
conservation: practical measures and training skills (Aplicarea conservării biodiversității: măsuri
practice și tehnici de instruire)”, organizat de Fundația ProPark și BFN (Germania) la Rugănești
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(Harghita). Cursul a constat în dobândirea abilităților de predare și instruire în domeniul conservării
aplicate a biodiversității.
În perioada 25-29 octombrie 2015, un angajat din cadrul APNMR a participat la cursurile organizate
de Fundaţia ProPark la Iaşi, Asistent relații publice, pentru administratori și custozi Natura 2000.
In perioada12-16 iunie 2015, 6 angajaţi din cadrul APNMR au participat la o sesiune de instruire
organizată de catre SC USI SRL, în cadrul proiectului Măsuri de management conservativ al
biodiversităţii PNMR, pentru prezentare metodologii de lucru şi bază de date BIMS.
4.5.Bugetul asigurat pentru administrarea ariei naturale protejate, pentru anul 2015
(valoarea cheltuielilor efectuate în folosul ariei, valoarea tarifelor încasate):
Situația bugetului realizat în anul 2014 și 2015 (lei):

Anul

P1 Managementul biodiversității
1.1. Inventariere și cartare
1.2. Monitorizare stării de conservare
1.3. Paza, implementare reglementări și
măsuri specifice de protecție
1.4. Managementul datelor
1.5. Reintroducerea unor specii extincte
1.6. Reconstrucție ecologică
Subtotal
P2 Turism
2.1. Infrastructura de vizitare
2.2.Servicii, facilitati de vizitare și
promovarea turismului
2.3. Managementul vizitatorilor
Subtotal

BUGET
REALIZAT
2014 RNP +
SURSE
PROPRII

BUGET
BUGET
BUGET
REALIZAT
REALIZAT
REALIZAT
2015 RNP +
2014
DIN
2015 DIN
SURSE
PROIECTE
PROIECTE
PROPRII

8077
21154

0
0
0

244467
70232
231
308
344470
4077
9462
10769
24308

36990
40570

400520
7440

250958
23061
157
410
352147

0
0
0
0
407960

3990

0

0
4300

5906
10135
20031

0
0
0

0
309
0
309

12938
55975
396
69309

0
98115
0
98115

71969

38551

0
0
0
0
4300
0

P3 Conștientizare, conservare tradiții
și comunități locale
3.1. Tradiții și comunități
11077
3.2. Conștientizare și comunicare
81233
3.3. Educație ecologică
308
Subtotal
92618
P4 Management și Administrare
4.1. Echipament și infrastructura de
funcționare
70079

113055
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Anul

4.2. Personal conducere, coordonare,
administrare
4.3. Documente strategice și de
planificare
4.4. Instruire personal
Subtotal
TOTAL GENERAL

BUGET
REALIZAT
2014 RNP +
SURSE
PROPRII

BUGET
BUGET
BUGET
REALIZAT
REALIZAT
REALIZAT
2015 RNP +
2014
DIN
2015 DIN
SURSE
PROIECTE
PROIECTE
PROPRII
26867

222544

311907

32686

6551
8087
398514
840000

0
0
71237
577312

0
9769
5462
307853
769249

0
139922
145531

Situația tarifelor încasate în anul 2014 și 2015:

Valoarea tarifelor încasate în
anul 2014

lei

Valoarea tarifelor încasate în
anul 2015

lei

TOTAL
Din care:
Tarife de avizare
Prestări servicii diverse
Amenzi și penalități
Sponsorizări
Venituri din dobânzi
Cheltuieli din venituri proprii
2014
TOTAL

128488

TOTAL
Din care:
Tarife de avizare
Prestări servicii diverse
Amenzi și penalități
Sponsorizări
Venituri din dobânzi
Cheltuieli din venituri proprii
2015
TOTAL

134704

Din care:
materiale (piese auto,
combustibil, birotică,
echipament de teren, energie
electrică)
servicii (întreținere și reparații
clădiri, autoturisme, tehnică de
calcul, deplasări, cheltuieli
poștale și telecomunicații,
comisioane bancare)
Cheltuieli cu personalul

84792
41677
0
2017
2
lei
128488

58090

33007

37391

Din care:
materiale (piese auto,
combustibil, birotică,
echipament de teren, energie
electrică)
servicii (întreținere și reparații
clădiri, autoturisme, tehnică de
calcul, deplasări, cheltuieli
poștale și telecomunicații,
comisioane bancare, impozite si
taxe), amorizare mijloace fixe
Cheltuieli cu personalul

94221
25307
0
15175
1
lei
134704

43289

48949

42466
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4.6.Bugetul alocat pentru anul 2016 (sursele de finanţare, valoare, activităţi propuse) lei:

Anul 2016

BUGET
PREVĂZUT Anul
2016 RNP +
SURSE PROPRII

BUGET
PREVĂZUT Anul
2016 din
PROIECTE

40000
42000

0
0
0

P1 Managementul biodiversității
1.1. Inventariere și cartare
1.2. Monitorizarea stării de conservare
1.3. Paza, implementare reglementări și măsuri
specifice de protecție
1.4. Managementul datelor
1.5. Reintroducerea unor specii extincte
1.6. Reconstrucție ecologică
Subtotal
P2 Turism
2.1. Infrastructura de vizitare
2.2.Servicii,facilități de vizitare și promovarea
turismului
2.3. Managementul vizitatorilor
Subtotal
P3 Conștientizare,
comunități locale

conservare

tradiții

255000
25000
1000
1000
364000

0
0
0
0

5000

0
0

8000
12000
25000

0
0

15000
70000
1000
86000

0
2600
0
2600

85000
350000
10000
10000
455000
930000

0
39400
0
0
39400
42000

și

3.1. Tradiții și comunități
3.2. Conștientizare și comunicare
3.3. Educație ecologică
Subtotal
P4 Management și Administrare
4.1. Echipament și infrastructura de funcționare
4.2. Personal conducere, coordonare, administrare
4.3. Documente strategice și de planificare
4.4. Instruire personal
Subtotal
TOTAL GENERAL
Venituri proprii propuse a se realiza în anul 2016

Nr. Crt.

Sursa de venituri

Lei

1

Prestări servicii

25.000

2

Închirieri diverse

5.000

3

Tarife de vizitare

2.000

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

Administraţia Parcului NaţionalMunţii Rodnei R.A
Str. Principală nr. 1445 427245 Rodna jud. B-N ROMANIACod fiscal: RO25713883
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Nr. Crt.

Sursa de venituri

Lei

4

Tarife de avizare

90.000

6

Cazare

3.000

7

alte venituri

5.000

TOTAL

130.000
Director,

Ing. Doina JAUCA

