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Nr. 167/MP/29.01.2020

Raport anual de activitate - 2019
1. Date de identificare a administratorului/custodelui și ariei naturale protejate:
denumirea administratorului/custodelui, adresa sediului social, date de identificare
fiscală și, după caz, număr de înregistrare în registrul comerțului, numele și
prenumele reprezentantului legal, denumirea ariei naturale protejate, contractul de
administrare/contractul de custodie nr. /data, perioada de raportare
Denumirea administratorului: RNP-ROMSILVA-Administraţia Parcului Naţional Munţii
Rodnei R.A. (APNMR) este unitate cu personalitate juridică din structura Regiei Naționale a
Pădurilor-Romsilva.
Adresa sediului social: Sediul APNMR este situat în comuna Rodna, județul Bistrița
Năsăud, Strada Principală, Nr. 1445. APNMR are și un Punct de lucru în orașul Borșa, județul
Maramureș, Strada Zorilor, Nr. 2.
Date de identificare fiscală: RO25713883, număr de înregistrare în Registrul
Comerțului J06/313/2009, cont bancar Raiffeisen Bank Năsăud RO07 0000 0600 1178 2663.
Reprezentantul legal al APNMR: director POLL Lucia Mihaela, telefon 0748125983,
email mihapoll.mp@gmail.com.
Contractul de administrare: În cursul anului 2019 APNMR a funcționat în baza
Contractului de administrare nr. 142/19.11.2014, încheiat între RNP-Romsilva și APNMR
(valabil pentru perioada 2014-2024). Acest Contract de administrare este guvernat de
prevederile Contractului de administrare nr. 5211/AK/08.10.2014/nr. 112/AC/08.10.2014,
încheiat între Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice (actualmente Ministerul Mediului,
Apelor și Pădurilor) și RNP-Romsilva.
Actul adițional nr. 1 la Contractul de administrare nr. 5211/112/08.10.2014, încheiat
între Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) și Regia Națională a PădurilorRomsilva, înregistrat la ANANP cu nr. 646/01.08.2017 și la RNP-Romsilva cu nr.
101/01.08.2017 și ale art. 6 din Contractul de administrare nr. 142/19.11.2014.
Denumirea ariilor naturale protejate preluate în administrare:
APNMR a preluat în administrare ariile naturale protejate, după cum urmează:
 Parcul Național Munții Rodnei G;
 Situl de importanță comunitară ROSCI0125 Munții Rodnei;
 Aria de protecție avifaunistică ROSPA0085 Munții Rodnei;
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 9 rezervații și monumente ale naturii (care se suprapun integral pe raza parcului),
conform Legii nr. 5/2000, după cum urmează:
- 2.711. Rezervația Bila Lala;
- 2.209. Poiana cu narcise de pe masivul Saca- rezervație botanică;
- 2.219. Peștera din Valea Cobășelului- rezervaţie speologică;
- 2.589. Piatra Rea - rezervație naturală;
- 2.225. Ineu-Lala - rezervație naturală;
- 2.562. Izvorul Bătrâna - rezervație naturală;
- 2.563. Pietrosul Mare - rezervație naturală;
- 2.223. Izvoarele Mihăiesei- rezervaţie mixtă;
- 2.582. Peștera și Izbucul Izvorul Albastru al Izei - rezervaţie mixtă.
Perioada de raportare: 01.01.2019 – 31.12.2019.
2. Enumerarea obiectivelor de conservare care au stat la baza înființării ariei naturale
protejate
Obiectivele de conservare care au stat la baza înființării Parcului Național Munții Rodnei
sunt:
1)

conservarea biodiversităţii şi a peisajului (Anexa 1);

2)

protecţia speciilor rare şi valoroase;

3)

promovarea şi încurajarea turismului;

4)

conştientizarea, educarea publicului în spiritul ocrotirii naturii şi a valorilor sale.
Managementul Parcului Național Munții Rodnei urmăreşte şi menţinerea interacţiunii

armonioase a omului cu natura prin protejarea diversităţii habitatelor şi peisajului, promovând
păstrarea folosinţelor tradiţionale durabile a terenurilor, încurajarea şi consolidarea activităţilor,
practicilor şi culturii tradiţionale ale populaţiei locale.
Pentru asigurarea protecţiei şi conservării unor zone de habitat natural şi a diversităţii
biologice specifice, precum şi pentru valorificarea resurselor naturale disponibile, potrivit
cerinţelor de consum ale populaţiilor locale şi în limitele potenţialului biologic natural de
regenerare a acestor resurse, această arie protejată prezintă zone cu regim diferenţiat de
protecţie ecologică, de conservare şi de valorificare a resurselor. De asemenea, se oferă
publicului posibilităţi de recreere şi turism încurajând activităţile ştiinţifice şi educaţionale.
În prezent, Parcul Național Munții Rodnei include următoarele arii naturale protejate de
interes național prezentate în tabelul de mai jos, care au stat la baza declarării ca parc național
și a căror obiective de conservare au fost incluse în planul de management:
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Nr.crt
.

Codul
ariei
naturale
protejate
conform
Legii nr.
5/2000

Codul ariei
naturale
protejate
conform
OUG nr.
49/2016

Denumire arie
naturală
protejată
Poiana cu

1.

2.209.

RONPA0226

narcise de pe
masivul Saca

2.

2.219.

RONPA0236

Județul

BistrițaNăsăud

UAT

Suprafața
conform
Legii nr.
5/2000
(ha)

Rodna

5

1

Peștera din

Bistrița-

Valea

Năsăud

Șanț

Bistrița-

Maieru

Cobășelului
Izvoarele
3.

2.223.

RONPA0240

Mihăiesei

4.

2.225.

RONPA0242

Ineu Lala

5.

2.562.

RONPA0579

Izvorul Bătrâna

Maramureș

6.

2.563.

RONPA0580

Pietrosul Mare

Maramureș

Năsăud
BistrițaNăsăud

250

Șanț

2568

Săcel

0,5

Borșa,
Moisei

3300

Peștera și
7.

2.582.

RONPA0599

izbucul Izvorul

Maramureș

Săcel

100

Maramureș

Borșa

50

Suceava

Cârlibaba

325,10

Albastru al Izei
8.

2.589.

RONPA0606

9.

2.711.

-

Piatra Rea
*Rezervația BilaLala

*Rezervația Bila-Lala – această rezervație nu există în teren, este menționată în Legea
nr. 5/2000, dar prin OUG nr. 49/2016 această eroare a fost corectată.
Conform Legii nr. 5/2000 suprafața Parcului Național Munții Rodnei este de 46.399 ha.
În Sistemul Informațional Geografic (GIS) suprafața actuală a Parcului Național Munții Rodnei
este de 47.202 ha.
Situl de importanță comunitară ROSCI0125 Munții Rodnei se suprapune peste
Parcul Național Munții Rodnei, iar în partea estică depășește limitele, cuprinzând și Căldarea
Gagi. Se întinde pe raza județelor Bistriţa Năsăud și Maramureș.
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Conform OUG nr. 49/2016 în Sistemul Informațional Geografic (GIS) suprafața actuală
a ROSCI0125 Munții Rodnei este de 47.939 ha.
Aria de protecție avifaunistică ROSPA0085 Munții Rodnei se suprapune peste
Parcul Național Munții Rodnei, iar în partea estică depășește limitele, cuprinzând și o parte
din Munții Suhardului. Se întinde pe raza județelor Bistriţa Năsăud, Maramureș și Suceava.
Conform OUG nr. 49/2016 în Sistemul Informațional Geografic (GIS) suprafața actuală
a ROSPA0085 Munții Rodnei este de 54.819 ha.
3. Presiuni antropice și naturale exercitate asupra ariei naturale protejate
Presiuni antropice exercitate asupra parcului național și a siturilor Natura 2000 Munții
Rodnei sunt:
 Presiunea exercitată de proprietarii de fond forestier (11 unități administrativ teritoriale
care dețin păduri pe raza parcului incluse în TI și TII), pentru care nu au fost acordate
compensații de către Statul Român, reprezentând contravaloarea produselor pe care
proprietarii nu le recoltează, datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamentele
silvice, care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă.
 Extrageri ilegale de material lemnos.
 Nerespectarea procesului tehnologic în activitatea de exploatare a lemnului.
 Executarea de drumuri ilegale pe pășunile alpine.
 Extragerea ilegală a resurselor neregenerabile.
 Practicarea turismului cu mijloace nepermise: offroad, enduro, ATV și altele.
 Braconaj și organizare activități de vânătoare la limita parcului.
 Instalarea periodică a grupurilor de culegători de produse accesorii ale pădurii, pe raza
parcului.
 Camparea în zone interzise.
 Abandonarea gunoaielor pe traseele turistice și pe cursul văilor montane.
Presiuni naturale:


Avalanșe.



Alunecări de teren, ogașe și ravene.



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

4. Se va realiza o evaluare a stării de conservare a ariei naturale protejate comparativ cu
anul precedent.

4

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA
ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL MUNȚII
RODNEI R.A.
Str.Principală, Nr. 1445, Loc.Rodna, Jud. Bistrița-Năsăud; Cod poştal 427245
ONRC: J06/313/2009; CUI:RO 25713883
Telefon: 0263/377715 Fax: 0263/377181
E-mail: apnmr@bistrita.rosilva.ro; Pagina web: www.rosilva.ro, www.parcrodna.ro

Starea de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar a fost evaluată în
cadrul proiectului ”Măsuri de management conservativ al biodiversității Parcului Național
Munții Rodnei”, cod SMIS CSNR 1300, implementat în perioada 2010-2015, realizându-se
hărțile de distribuție ale celor 101 specii și habitate de interes comunitar. Ca urmare a evaluării
stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar și național în anul 2019,
comparativ cu evaluarea realizată în anul 2018, se poate constata o menținere a stării
favorabile de conservare. Situația actuală este redată în Anexa nr. 2.
5. Nr. de avize favorabile/ nefavorabile eliberate de administrator/ custode pentru
planuri/ proiecte/ activități supuse procedurilor de reglementare de mediu
●Număr total de avize eliberate de la începutul anului - 630
din care:
- în baza hotărârii Consiliului Științific – favorabile: 26
- nefavorabile: 2
- fără hotărârea Consiliului Științific – favorabile: 602
- nefavorabile: 0
6. Controale ale autorităților de mediu (nr. de controale, organul de control, aspecte
constatate, măsuri impuse și stadiu de realizare)
Nr.
Crt.

Organul de
control

Perioada

1

ISU Bistrița

12-13 iunie
2019

2

Audit Intern
RNPRomsilva

02
septembrie
2019 – 31
octombrie
2019

Aspecte
constatate
Nu au fost
constatate
nereguli.
Neactualizarea
fiselor de post su
atribuţii auto,
acordarea
consilierului juridic
contravaloarea
dreptului în natură
prevăzut de CCM
la art.180, al.(1),
lit.a, proportional
cu timpul efectiv
lucrat , corecţia
financiară în
valeare de de
56.730 lei

Măsuri impuse

Stadiul de
realizare

Nu s-au trasat măsuri.

-

Actualizarea fiselor de post cu
atribuţii auto, propuneri pentru
actualizarea CCM cu
reglementări clare privind
drepturile prevăzute în CCM
pentru angajații care încheie 2
sau mai multe contracte
individuale de muncă cu unități
din cadrul RNP Romsilva,
Recuperarea sumei prin acţiune
în instanţă de la SC Biota
Research and Consulting SRL,
conform PV de mediere nr. 857/
08.11.2013

Parţial
realizate
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3

D.G.R.F.P
Cluj
Napoca
C.I.E.F.
B-N

07
octombrie 07
decembrie
2019

Nu au fost
constatate
nereguli.

Nu s-au trasat măsuri.

-

P.1. Managementul biodiversității
1.1. Inventariere și cartare
În activitatea de management a biodiversității s-au desfășurat o serie de activități
specifice, după cum urmează:
1.1.1. Prelevarea datelor, actualizare bază de date
 S-a completat/actualizat baza de date privind biodiversitatea PNMR (ACCES).
 S-a completat/actualizat baza de date în GIS cu peste 1.000 informații arealografice incluse
cu privire la speciile și habitatele de interes comunitar din ROSCI0125 și ROSPA0085 Munții
Rodnei.
 S-a colectat materialul bibliografic privind studiile din PNMR şi s-a completat studiul
monografic al PNMR (peste 300 de titluri bibliografice, 6.100 specii de floră și faună).
 S-au identificat 6 specii invazive de plante din PNMR (Ailanthus altissima – cenușer,
Impatiens glanduligera - slăbănog himalaian, Acer negundo - arţar american, Erigerum annuus
-bunghişor american, Elodea nutallii - ciuma apelor, Xanthium italicum - cornuţi).
 S-au prelevat, prelucrat și interpretat datele biologice din teren (excremenete, ingluvii,
lăsături etc.).
 S-au verificat periodic camerele video cu senzori de mișcare în infraroșu amplasate în teren
pentru monitorizarea speciei de râs (Lynx lynx), descarcărea și interpretarea datelor.
 S-au stabilit și aplicat permanent unele măsuri de conservare a habitatelor şi speciilor de
interes comunitar (ex. s-a restricționat accesul auto în zone vulnerabile, s-a patrulat/ controlat
în teren, s-au ecologizat unele habitate amenințate, s-au analizat și avizat nefavorabil
solicitările de activități cu impact semnificativ negativ asupra mediului, s-a promovat o conduită
ecologică adecvată etc).
 S-au inventariat permanent unele grupe de faună și floră din parc (ortoptere, coleoptere,
trichoptere, aranee, diplopode, chilopode, colembole, nematode, efemeroptere) în vederea
completării bazei de date a APNMR.
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 Inventarierea faunei cavernicole este în curs de derulare în Peștera Cobășel, Baia lui
Schneider, Peștera lui Mihai.
 S-au inventariat 20 specii de faună din PNMR: Marmota marmota, Cervus elaphus,
Pseudogaurotina

excellens,

Cucujus

cinnaberinus,

Rosalia

alpina,

Pholidoptera

transsylvanica, Bombina variegata, Triturus montandoni, Lutra lutra, Microtus tatricus, Ursus
arctos, Myotis blythii, Myotis myotis, Barbastella barbastellus, Canis lupus, Lynx lynx, Alcedo
atthis, Aquila chrysaetos, Tetrao tetrix, Tetrao urogallus.
 S-au inventariat 10 specii de plante (Buxbaumia viridis, Campanula serrata, Drepanocladus
vernicosus, Ligularia sibirica, Moesia longiseta, Poa granitica disparilis, Saussurea porcii,
Tozia carpatica, Narcissus stellaris, Silene nivalis).
 S-au cartat 4 ha de pădure infestate cu gândaci de scoarță (Ipidae).
 S-a cartat o zonă umedă (lac glaciar).
 S-au inventariat 5 tipuri de peisaje (fânețe, păduri, pășuni, căi de comunicație, peisaj
industrial).
 S-au inventariat și cartat 102 ha de păduri virgine/cvasivirgine.
 S-au inventariat 5 locuri de cuibărire pentru o serie de specii de păsări Alcedo athis Anieșul Mic, Athene noctua - Valea Cobășel, Aegolius funereus-Vf. Corongiș, Strix urlaensisȘaua Galațului, Dendrocopus medius-Valea Vinului.
 S-au actualizat permanent hărțile de distribuție a speciilor de interes comunitar și
identificarea unor noi habitate pentru o serie de specii rare și vulnerabile (ex. Pseudogaurotina
excellens, Tetro tetrix, Cucujus cinnaberinus, Microtus tatricus, Sicista betulina, Erebia
sudetica radnensis etc.).
 Contribuții la inventarierea speciilor de floră valorificabile din punct de vedere economic
(plante medicinale, melifere, tinctoriale, aromatice) din Parcul Național Munții Rodnei și
elaborarea sub formă de draft a ghidurilor de identificare a acestora. Aceste ghiduri sunt
prevăzute a fi publicate prin intermediul unor proiecte cu finanțare europeană.
1.1.2. Colaborări în domeniul cartării și evaluării stării de conservare
S-a colaborat cu specialiști și voluntari din cadrul unor institute de cercetare, universități din
țară: Institutul de Cercetări Biologice București și Cluj-Napoca, Institutul de Speologie ”Emil
Racoviță” București și Cluj, Facultatea de Biologie – Universitatea ”Babeș-Bolyai” din ClujNapoca, Facultatea de Agricultură – USAMV Cluj-Napoca etc.
S-a coordonat activitatea profesorilor și voluntarilor din cadrul ONG-ului ECO RODNA în
vederea implementării unui sistem viabil de conservare a biodiversităţii cu implicarea elevilor
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din şcolile limitrofe PNMR în monitorizarea unor specii și habitate țintă (Poiana cu narcise din
Saca, lilieci, lacuri glaciare, carnivore mari, cocoșul de mesteacăn – Tetrao tetrix, opaițul
Munților Rodnei – Silene nivalis etc.).
1.1.3. Promovarea rezultatelor activităților de inventariere și cartare a biodiversității
 S-au publicat 4 articole științifice cu rezultatele cercetărilor de monitorizare din PNMR în
Acta Muzeului de Științe Naturale din Sighetu Marmației, "Studii și cercetări. Seria Biology" a
Complexului muzeal de Științe Naturale din Bistrița, Revista Bioflux.
 S-a elaborat un draft al ”Manualului de educație ecologică din PNMR”.
 S-a editat și publicat ”Monografia rezervației naturale Izbucul Albastru al Izei” (150 pagini)
ca material monografic ce cuprinde rezultatele cercetărilor speologice, botanice și zoologice
din zona Izbucului și Ponorului Izei.
 Este în curs de elaborare ”Ghidul ciupercilor din PNMR” în colaborare cu autorul a
numeroase cărți de micologie din România – ing. Valentin Coman.
1.2. Monitorizarea stării de conservare
În cursul anului 2019 s-au derulat următoarele activități specifice, pentru monitorizarea
stării de conservare:
 S-au monitorizat și s-a evaluat starea de conservare a 75 specii de faună de interes
comunitar și a 7 habitate de interes comunitar.
 S-au evaluat şi monitorizat efectivele de capră neagră (Rupicapra rupicapra carpathica) şi
alte specii de interes cinegetic prin organizarea bianuală a acțiunilor de evaluare în teren și
observații periodice (cervidae, carnivore mari).
 Evoluția efectivelor de capre negre (în urma monitorizărilor bianuale, în perioada 20042019) este redată în graficul următor:
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 S-au monitorizat 5 specii de plante (Campanula serrata, Drepanocladus vernicosus,
Dicranum viridae, Tozia carpathica, Poa granitica disparilis).
 S-a monitorizat o sursă de poluare acvatică (Izvorul Băilor).
 S-a monitorizat impactul pășunatului pentru 20002 ha de pășuni din PNMR și ROSPA0085
Munții Rodnei.
 Evaluarea primară a stării de conservare a unor microhabitate vulnerabile (izvoare
petrifiante cu formare de travertin, izvoare minerale, turbării, mlaștini oligotrofe, lacuri glaciare,
peșteri).
 S-au monitorizat liliecii din Peșterile Cobășel, Baia lui Schneider și identificarea unei colonii
de liliac cârn (Barbastella barbastellus), specie vulnerabilă și rară la nivel național.
Monitorizarea s-a derulat prin metoda observării directe, detectorului de ultrasunete, dar și prin
amplasarea fileelor chiropterologice și verificarea permanentă a acestora în perioada de zbor
activ.
 S-au monitorizat parametrii abiotici și biotici a unor izvoare minerale din PNMR (nitriți,
nitrați, germeni coliformi, ioni de calciu, ioni de magneziu, ioni de fier, ioni de clor, ioni de
brom, ioni de sodiu, ioni de bariu, sulfați, ioni de amoniu, ioni de iod).
 Activități specifice de monitorizare în teren pentru evaluarea stării de conservare a speciilor
de interes comunitar în vederea asigurării sustenabilității activităților din proiectul POS Mediu
„Măsuri de management conservativ al biodiversității PNMR – sit Natura 2000” - SMIS CSNR
1300, implementat de APNMR în perioada 2011-2016.
 S-au analizat statistic serviciile ecosistemice și sunt în faza de elaborare o serie de ghiduri
ale resurselor naturale valorificabile din PNMR și ROSCI0125 și ROSPA0085 Munții Rodnei:
ghidul apelor minerale, ghidul plantelor culinare din flora spontană, ghidul ciupercilor, ghidul
fructelor de pădure, ghidul plantelor medicinale, ghidul plantelor tinctoriale, ghidul plantelor
melifere. Aceste ghiduri sunt în faza de elaborare și vor fi incluse spre tipărire în proiecte
viitoare cu finanțare europeană.
 S-au actualizat și revizuit 101 protocoale de monitorizare pentru specii și habitate de interes
comunitar și național, care au fost aprobate de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
 S-au realizat și actualizat hărţile de distribuție a 101 habitate și specii de interes comunitar.
 S-au elaborat 8 protocoale de monitorizare noi pentru o serie de specii de interes comunitar
din Formularul Standard al sitului Natura 2000 revizuit (Buxbaumia viridis, Caprimulgus
europaeus, Charadrius morinellus, Ciconia nigra, Colias mymidone, Cordulegaster heros,
Ligularia sibirica, Meesia longiseta).
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 S-au realizat și actualizat hărțile de risc asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar.
 S-au identificat ameninţările, presiunile antropice/naturale care amenință starea de
conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar.
 S-au revizuit o serie de măsuri de management concrete şi eficiente în vederea reducerii
impactului dar și/sau îmbunătățirea stării de conservare a acestora.
 S-au stabilit Planuri de acţiune şi priorităţi de conservare pe baza rezultatelor monitorizării,
fiind propuse spre includerea într-o zonă de protecție mai strictă,respectiv din protecție
integrală în protecție strictă, a două puncte importante din punct de vedere al biodiversităţii din
masivul rodnean – zona Corongiș și Ineu-Lala. În acest sens, există documentații științifice
fundamentate.
 S-au monitorizat carnivorele mari cu ajutorul camerelor video cu senzori de mișcare.
 Monitorizarea habitatelor acvatice cheie (lacuri glaciare, turbării) este în faza de derulare,
anual desfăşurându-se campanii de evaluare a parametrilor abiotici şi biotici ai ecosistemelor
glaciare. Au fost identificate 10 parcele de monitorizare în care s-au evaluat periodic o serie
de parametri abiotici (radiația solară, adâncimea apei, temperatura apei, pH-ul solului sau apei
etc., exemplu figura 2). Datele sunt incluse în studiul de monitorizare existent la APNMR.
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Fig. 2 Monitorizarea parametrilor abiotici în turbăria Tăul Muced în anul 2019
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 S-a întocmit Planul anual de acțiune pentru monitorizarea speciilor de floră și faună din
PNMR-Sit Natura 2000 (ROSCI0125, ROSPA0085) - pentru anul 2020 și s-a înaintat spre
aprobare către Consiliul Științific al PNMR.
 S-au întocmit rapoartele periodice de monitorizare și s-au înaintat spre aprobare către
Consiliul Științific înființat pe lângă Administrația Parcului Național Munții Rodnei.
1.3. Activitate de teren, control, implementare reglementări și măsuri specifice de
protecție
Au avut loc patrulări pe baza

graficelor mixte APNMR, ocoale silvice, Jandarmeria

Montană Borșa și Rodna, Detașamentul 3 Năsăud, Garda Forestieră Cluj-Napoca, în scopul
prevenirii actelor de braconaj și a extragerii ilegale de material lemnos, a altor activități care
contravin statutului de arie naturală protejată, precum și patrulări independente, de către
angajaţii APNMR. Astfel, în cursul anului 2019 au fost programate un număr total de 783
acțiuni și s-au realizat un număr de 788 acțiuni de patrulare, după cum urmează:
Nr
crt

Acțiuni comune de patrulare
în anul 2019

Programate

Realizate

APNMR
Poliția
Jandarmeria
Garda de Mediu
Garda Forestieră
Alte Instituții

517
3
55
0
2
206

517
4
59
0
2
206

Nr.
Cumulat
Zile / om
1412
5
102
0
2
255

1
2
3
4
5
6

Total

783

788

1776

S-au aplicat sancțiuni după cum urmează:
Nr.
Crt

1



Data constatării

30.10.2019

Număr din Registrul
de intrare

2019/30.10.2019

Nume
Organ
constatator
Tomoiaga
Mircea

Nume și
prenume
făptuitor

Domiciliul făptuitor

Danci Maftei Borsa, Maramures

Natura
Valori consemnate
Contravenției/
în procesul verbal
infracțiunii
O.U.G

Amenda

57/2007

2500

Personalul APNMR a identificat tăieri ilegale de arbori pe raza parcului. A transmis sesizări
către ocoalele silvice care administrează fond forestier pe raza PNMR și către Garda
Forestieră Cluj, cu privire la necesitatea verificării în teren a aspectelor sesizate. Ca urmare
au fost demarate controale în teren și au fost aplicate sancțiuni, după cum urmează:
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Număr din
Registrul de
intrare la ocol

Ocolul
Silvic

1

08.02.2019

Silva
Borșa

2

26.09.2019

3

17.10.2019

Nr.
crt.

Primăria
Telciu
Silva
Borșa

U.P.

Nume agent
constatator
a faptei din
partea
APNMR

u.a.

II

94A

Pășunea
alpină

-

Timis Grigore
Tomoiaga
Mircea
Muntean
Ioan

97A,98C,98A

Timis Istrate

Total

Numele și
prenumele
făptuitorului

Domiciliul
făptuitor

Natura
Contravenției/
infracțiunii

Stetcu
Vasile

Moisei,
Maramureș

Cihărean
Florea
Stetcu
Vasile

Bichigiu,
Bistrita-Nasud
Moisei,
Maramureș

Valori consemnate în procesul
verbal
mc

despăgubiri

amenda

Imputație

7,61

6184

-

Infracțiune

15,51

4189

-

Imputație

14,38

5075

-

37,50

15448

-
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 Au fost supravegheate periodic zonele frecventate de turiști și de culegătorii de produse
accesorii ale pădurii, în vederea prevenirii incendiilor și a respectării regulilor de vizitare în
parc.
1.4. Managementul datelor
 S-a asigurat funcționarea sediului și echipamentelor de birou ale APNMR.
 S-a întreținut rețeaua în stare bună de funcționare.
 S-a instruit personalul parcului cu privire la utilizarea diverselor programe și echipamente
necesare în desfășurarea activității.
 S-au efectuat hărți la solicitarea instituțiilor cu care APNMR colaborează.
 S-au transmis prin corespondență către membri Consiliului Științific înființat pe lângă
Administrația Parcului Național Munții Rodnei solicitările petenților, s-au centralizat voturile și
s-au emis hotărârile.
 S-a întocmit raportul privind activitatea Consiliului Științific înființat pe lângă APNMR pentru
anul 2018.
 S-a întocmit situația votului prin corespondență către membri CȘ în perioada 27.10.201830.09.2019.
 S-au pregătit mapele pentru ședințele CȘ cu materiale de informare și solicitările petenților.
 S-au realizat hărți pentru fiecare solicitare depusă pentru analiză în ședințele CȘ și pentru
solicitările analizate de către membri CȘ prin corespondență.
 S-au întocmit procesele verbale de la ședința ordinară a Consiliului Consultativ de
Administrare din data de 28 martie 2019 și ședința ordinară a Consiliului Științific din data de
11 octombrie 2019.
 S-a întocmit Raportul privind activitatea Consiliului Ştiinţific înființat pe lângă Administrația
Parcului Naţional Munţii Rodnei pentru anul 2018, care a fost transmis la Academia Română –
COMN, Ministerul Mediului – Direcția Biodiversitate, ANANP.
 S-au transmis către Ministerul Mediului - Direcția Biodiversitate și ANANP hotărârile emise
de către CȘ în perioada iunie-decembrie 2018, PV din data de 20 iulie 2018 și PV din data de
26 octombrie 2018, întocmite în cadrul ședintelor CȘ.
 S-a actualizat permanent website-ul, pagina de facebook și prezentarea în power point a
PNMR.
 S-a completat baza de date fotografică pentru redactarea materialelor publicitare.
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 S-au realizat machete pentru mapă, broșură (4 pagini format A4), hartă (față/verso format
A2) cu suprafețele de interes din punct de vedere a biodiversității, poster Luna plantării
arborilor, panourile informative amplasate în teren, plata tarifului de vizitare prin SMS, magneți,
pliante etc.
 S-au selectat poze și filmulețe și s-au transmis către RNP-Romsilva – Departamentul
Comunicare.
 S-au elaborat buletinele informative ale APNMR pentru semestrul II 2018 și semestrul I
2019.
 S-a verificat documentația referitoare la Amenajamentul pastoral al pășunilor deținute pe
raza Parcului Național Munții Rodnei și a siturilor Natura 2000 ROSPA0085 Munții Rodnei și
ROSCI0125 Munții Rodnei, de către Primăria Runcu Salvei și Poiana Ilvei și s-a actualizat în
baza de date în GIS.
 S-au georeferențiat hărțile fondului forestier de pe raza PNMR administrat de către Ocolul
Silvic Alpina Borșa și Ocolul Silvic Dragomirești.
 S-au digitizat unitățile amenajistice și s-a completat descrierea parcelară în GIS pentru U.P.
I Borșa - Hășmar – proprietate publică aparținând orașului Borșa, fond forestier administrat de
către Ocolul Silvic Alpina Borșa și UP I Săcel, UP V Prislop, UP VI Pietrosu, propietatea
Statului Român, fond forestier administrat de către Regia Națională a Pădurilor – Romsilva,
prin Ocolul Silvic Dragomirești, Direcția Silvică Maramureș.
 S-a actualizat baza de date în GIS, respectiv cu fondul forestier, pășuni, zonarea internă a
PNMR, distribuția speciilor de plante, distribuția speciilor de animale,rețeaua hidrografică, văi
montane, drumuri, construcțiile existente pe raza PNMR și ROSPA0085 Munții Rodnei, stâni,
panouri informative, locuri aterizare elicopter, zone cu valoare ridicată din punct de vedere al
biodiversității, culoare avalanșe, trasee tematice, trasee turistice, obiective turistice.
 S-au realizat hărțile pentru formularul Rezervației Biosferei Munții Rodnei, care a fost
transmis la RNP-Romsilva.
 S-au realizat 34 hărți tematice a stânelor și tipurilor de habitate de pe raza PNMR, în vederea
stabilirii unor măsuri de conservare, care vor fi specificate în avizele de pășunat.
 S-a întocmit situația proprietarilor și administratorilor din PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei
și ROSPA0085 Munții Rodnei, care a fost transmisă către toți proprietarii și administratorii care
dețin /administrază suprafețe pe raza PNMR.
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 S-au transmis adrese către Ocoalele Silvice care necesită revizuirea Amenajamentelor
silvice în urma aprobării Planului de management și Regulamentului PNMR prin OM nr.
307/2019.
 S-au realizat KML-uri cu toți proprietarii din PNMR, ROSCI0125 și ROSPA0085 Munții
Rodnei, pentru a se putea vizualiza în Google Earth pe teren.
 S-a completat baza de date în BIMS cu datele din fișele de teren completate de către
agenții de teren și biolog.
 S-au inventariat unitatile de învățămănt de pe raza UAT-urilor limitrofe Parcului Național
Munții Rodnei.
 S-au întocmit raportele de activitate IT lunare, trimestriale, semestriale și anuale, precum și
rapoartele trimestriale cu actualizarea bazei de date, care au fost înaintate spre aprobare către
CD al PNMR.
 S-au postat pe website-ul PNMR - Declarațiile de avere și interese ale directorului,
contabilului șef și managerului de proiect.
 S-a tradus site-ul Parcului Național Munții Rodnei în limba engleză.
 Numărul cumulat de accesări ale site-ului Parcului Național Munții Rodnei în cursul anului
2019 este 18016.
 Numărul cumulat de vizitatori unici ai site-ului Parcului Național Munții Rodnei în cursul
anului 2019 este 17255.
1.5. Reintroducerea speciilor dispărute
În cursul anului 2019 nu s-au desfășurat acțiuni de reintroducerea speciilor dispărute.
1.6. Reconstrucție ecologică
Nu s-au derulat activități de reconstrucție ecologică pe raza parcului în cursul anului
2019.
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 2019, APNMR a urmărit implementarea unor măsuri de conservare
prevăzute în planul de management. O parte dintre măsurile de management implementate
de către angajații APNMR sunt urmare a activităților specifice derulate pentru continuarea
activităților proiectelor încheiate, pentru asigurarea sustenabilității activităților din proiecte. S15
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au revizuit o parte dintre cele 101 protocoale de monitorizare la speciile și habitatele de
interes comunitar și o parte dintre acestea se implementează/aplică în teren.
P2 Turism
2.1. Infrastructura de vizitare
 S-a construit un refugiu montan Gărgălău în colaborare cu Asociația Hai pe Munte, Iași.
 Număr trasee turistice existente: 19 trasee.
 S-au reabilitat 2 trasee tematice, „Drumul ascuns al apei” și „Poteca caprei negre” în Parcul
Național Munții Rodnei.
 Lungime totală trasee turistice existente (km): 374
din care:
- întreținere marcaje turistice (11 km traseul turistic Pasul Rotunda-Vf.Omu,2 km
Știol-Fântâna, 8 km Iza Izvor-Pasul Pietrei, 9 km Pietroasa-Vf.Pietrosu): 30 km;
- igienizare (km x nr. de parcurgeri) (160 km x 2 parcurgeri): 320 km;
- curățare de vegetație invadantă (175 km x 2 parcurgeri): 350 km.
 Nr. locuri de popas amenajate existente: 18
din care:
- cu dotări întreținute și reparate în anul 2019: 2
 Nr. bariere existente având rol pentru controlul accesului turiștilor: 25
- din care funcționale: 21
- din care instalate în anul 2019: 1
 Nr. panouri existente (informative, dirijare, conștientizare etc.): 204
din care:
- reparate în anul 2019: 60
- instalate în anul 2019: 71
2.2.Servicii, facilități de vizitare și promovarea turismului
 Materiale de promovare realizate(nr. total de la începutul anului 2019):
o hărți finanțate din fonduri RNP: 150 buc
o pliante finanțate din fonduri RNP - 275 buc
o broșuri finanțate din fonduri RNP - 170 buc
o postere finanțate din fonduri RNP – 200 buc
o CD/DVD-uri finanțate din fonduri RNP – 150 buc
16
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o alte materiale finanțate din fonduri RNP - 2157 buc (roll-up 1,5x2 m: 1 buc;
panouri informative: 71 buc; magneți: 2060 buc; diplome: 25 buc)
2.3. Managementul vizitatorilor
 În urma monitorizărilor periodice realizate de angajații APNMR în anul 2019, numărul
vizitatorilor în PNMR şi în zona din imediata vecinătate, este redată în tabelul următor:
Nr. de
zile /an

Sezonul turistic
Plin sezon (iulie-august)
Sezonul de tranzitie
(mai – iunie, septembrie –
octombrie)
Extra-sezon
(noiembrie – aprilie)
TOTAL

Scenariul I

Scenariul II

Nr. mediu de
turisti / zi

Nr.
total/sezon

Nr. mediu de
turisti / zi

Nr.
total/sezon

60

350

21000

300

18000

120

75

9000

50

6000

185

15

2775

8

1480

32775

(nr. mediu estimat de turişti/an 2019)

25480

Dintre aceştia, cea mai mare parte, respectiv circa 75% pătrund pe teritoriul parcului
prin partea nordică și o proporție mai redusă, de circa 25% prin partea sudică.
 Cu ocazia organizării acţiunii de evaluare a turiştilor care vizitează Parculul Naţional Munţii
Rodnei, în baza datelor transmise la Administraţia Parculu Naţional Munţii Rodnei s-a întocmit
graficul de evaluare turişti 2005-2019:

Dinamica afluxului de turisti din PNMR 2005-2019
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În cadrul acestei acţiuni de evaluare turişti care se organizează anual, s-au aplicat şi 120
chestionare turiștilor care au vizitat PNMR.
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P3 Conștientizare, conservare tradiții și comunități locale
3.1. Tradiții și comunități
 În data de 29 martie, un reprezentant din cadrul APNMR a participat la sediul Oficiului de
Dezvotare Montană din localitatea Rodna, la întâlnirea de lucru organizată cu reperezentanții
formelor asociative, grupuri de producători și reprezentanții celor 21 de primării, la dezbateri
privind aplicarea Legii Muntelui și a proiectelor care vor fi implementate în zona limitrofă
parcului, cât și pe sufrafața PNMR, prin intermediul Oficiului de Dezvotare Montană.
 În data de 19 aprilie, un reprezentant din cadrul APNMR a participat la Muzeul Național al
Satului ”Dimitrie Gusti” din București, la prima ediție a Festivalului Ariilor Protejate, un
eveniment organizat de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, la care a participat și
ministrul mediului, Grațiela Gavrilescu.Prima ediție a Festivalului Ariilor Protejate și-a propus
să aducă în fața publicului tradițiile, obiceiurile, arta populară, produse gastronomice și
tradiționale ale meșterilor artizani din comunitățile locale din ariile naturale protejate, unde
tradițiile și arta populară sunt nealterate.
 În perioada 18-22 mai, trei reprezentanți din cadrul APNMR au participat la “Sărbătoarea
Străbunilor în Ținutul Grăniceresc” – Țara Năsăudului și Țara Rodnei, care a avut loc în
localitățile limitrofe PNMR, Sângeorz Băi, Cormaia, Maieru, Anieș, Rodna și Șanț.
 Cu ocazia Zilei Europene a Parcurilor şi a Parcului Naţional Munţii Rodnei, Administraţia
Parcului Naţional Munţii Rodnei a organizat în data de 27 mai 2019, evenimentul „Sărbătoarea
narciselor”, care a ajuns la ediţia a-XIII-a.
Poiana cu narcise din Masivul Saca reprezintă o splendidă destinaţie turistică, ce oferă
vizitatorilor un peisaj de basm, putând admira peste 5 ha de narcise înflorite. La acest
eveniment au participat un număr de 20 elevi şi 2 profesori din cadrul Liceului Tehnologic
,,Florian Porcius" din localitatea Rodna.
Elevii au participat la diverse competiţii cu tematica de mediu, desfăşurate în Poiana cu
narcise, fiind răsplătiţi cu premii, diplome de participare. Evenimentul a fost mediatizat în presa
județeană.
 În data de 6 iunie, un reprezentant din cadrul APNMR a participat la evenimentul Maialul
Năsăudean „De Ispas la Năsăud”, organizat de Primăria Orașului Năsăud. Au fost distribuite
materiale publicitare și a fost organizat un stand cu fotografii și produse tradiționale din zona
parcului.
 În data de 21 iunie, reprezentanți din cadrul APNMR au participat la amplasarea și montarea
unei cruci în locul numit ”Tarnița la cruce” alaturi de reprezentanți ai Muzeului Grăniceresc
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Năsăudean, al Clubului Elevilor din Năsăud, Primăria Romuli și voluntari.
 În data de 29 iulie, reprezentanți din cadrul APNMR au participat la “Hora la Rotunda”
eveniment organizat de către Primăria Măgura Ilvei și Primăria Comunei Cârlibaba, cu un
stand cu materiale publicitare și obiecte tradiționale din zonă.
 În data de 23 august, reprezentanți din cadrul APNMR au participat la Zilele Orașului
Sângeorz Băi, eveniment organizat de Primăria Orașului Sângeorz Băi, cu un stand cu
materiale publicitare și obiecte tradiționale din zonă.
 În perioada 24-25 august, reprezentanți din cadrul APNMR au participat la Zilele Comunei
Rodnei, eveniment organizat de Primăria Comunei Rodna. APNMR, cu un stand cu materiale
publicitare și obiecte tradiționale din zonă.
 În data de 22 septembrie, un reprezentant din cadrul APNMR a participat cu o expoziție de
port popular specific zonei montane din județul Bistrița Năsăud și expoziție de fotografie din
PNMR la Festivalul regional Alesul „Sărbătoarea Străbunilor”

– eveniment organizat de

Primăria Orașului Sângeorz Băi în satul Cormaia, jud. Bistrița Năsăud. La acest eveniment
tradițional au participat majoritatea asociațiilor crescătorilor de ovine, taurine și caprine care
pășunează pe raza PNMR, acest eveniment fiind bilanțul rodului de peste an.
 În intervalul 6-8 decembrie, directorul APNMR a participat cu un stand cu materiale
publicitare și obiecte tradiționale din zonă, specifice județului Bistrița Năsăud, la Târgul de Moș
Nicolae organizat de către RNP- Romsilva la Complex Silva, București.
 În data de 21 decembrie, un reprezentat al APNMR a participat cu materiale publicitare la
Concertul de colinde organizat la Palatul Culturii Bistrița.
3.2. Conștientizare și comunicare
 Au fost întocmite și aprobate în CD al APNMR Planul activităților de conștientizare pentru
anul 2019, Planul de educație ecologică pentru anul 2019 și Planul activităților de turism
pentru anul 2019.
 Au fost întocmite și aprobate în CD al APNMR ediția revizuită a Strategiei de management a
vizitatorilor din PNMR pantru anul 2019 și Strategiei de comunicare pentru anul 2019.
 A fost elaborată și transmisă la regie, situația parteneriatelor realizate în cursul anului 2018.
 A fost întocmit programul cu activitățile pe care le va desfășura APNMR cu ocazia „Lunii
plantării arborilor” și a programului „Școala Altfel” și înaintat la RNP-Romsilva.
 În data de 22 martie, biologul şi un ranger din cadrul APNMR au susţinut prezentări şi
aplicaţii practice în cadrul Liceului Tehnologic Telciu cu ocazia sărbătoririi “Zilei internaţionale
19

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA
ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL MUNȚII
RODNEI R.A.
Str.Principală, Nr. 1445, Loc.Rodna, Jud. Bistrița-Năsăud; Cod poştal 427245
ONRC: J06/313/2009; CUI:RO 25713883
Telefon: 0263/377715 Fax: 0263/377181
E-mail: apnmr@bistrita.rosilva.ro; Pagina web: www.rosilva.ro, www.parcrodna.ro

a Apei”. Prezentările au fost axate pe evidenţierea rolului ariilor naturale protejate în protecţia
izvoarelor şi surselor de apă, alături de aplicaţii practice privind utilizarea echipamentelor de
monitorizare a parametrilor abiotici ai apei, respectiv analiza chimică a apei cu ajutorul
detectoarelor de anioni şi cationi (calciu, brom, clor, iod, fluor, fier, sulfaţi, fosfaţi, amoniu etc.),
influenţa acestor elemente asupra calitatăţii apei. Toate aceste activităţi au avut ca scop
conştientizarea tinerilor cu privire la necesitatea protecţiei surselor de apă, consumul
responsabil şi evitarea consumului excesiv al apei, identificarea potenţialelor surse de poluare
şi prevenirea pierderii potabilităţii apelor de consum. Au participat 25 elevi şi 2 profesori.
 În data de 23 martie, cu ocazia „Zilei Meteorologiei”, s-a organizat o activitate tematică cu
elevi și profesori din cadrul Liceului Tehnologic Telciu. Au participat 50 elevi și 4 profesori.
 În data de 2 mai, APNMR a participat cu un stand cu materiale publicitare și informative la
reuniunea informală a atașatilor de mediu ai Parlamentului Uniunii Europene. Întâlnirea a avut
loc în localitatea Lunca Ilvei - Pepiniera Silhoasa, județul Bistrița Năsăud.
 În data de 8 mai, directorul APNMR a participat la Brașov, unde a fost prezentat proiectul
”Romsilva, un angajament pentru generațiile viitoare!”, inițiat de conducerea Regiei Naționale
a Pădurilor – Romsilva, care se derulează în parteneriat cu universitățile ce pregătesc
specialiști în silvicultură sau în alte domenii de interes, precum economie sau științe juridice,
tinerii absolvenți putând opta pentru un viitor profesional în cadrul Romsilva.
 În data de 10 mai, cu ocazia “Zilei păsărilor și arborilor”, s-a organizat o activitate tematică
cu elevi și profesori din cadrul Școlii Gimnaziale Iustin Ilieșiu Anieș. Au participat 50 elevi, 3
cadre didactice și 1 invitat.
 În data de 14 mai, biologul APNMR a participat la “Gala Ariilor Protejate”, care a avut loc la
Brașov.
 În data de 22 mai, cu ocazia „Zilei internaționale a biodiversității”, s-a organizat la sediul
APNMR o prezentare a parcului și diverse activități cu elevii și profesorii din cadrul Școlii
Gimnaziale Florian Porcius Rodna. Au participat 32 elevi, 2 profesori și 2 reprezentante din
cadrul Agenției Pentru Protecția Mediului-Bistrița Năsăud.
 În perioada 23-25 mai, directorul și specialistul în domeniul tehnologiei informației au
participat la „Ziua Europeană a Parcurilor”, organizată la Parcul Național Munții Măcinului, din
localitatea Greci, județul Tulcea.
 Cu ocazia „Lunii plantării arborilor”, APNMR a participat la 13 prezentări în școli și a
organizat diverse activități în teren pe raza PNMR. În total au participat 591 de elevi și cadre
didactice.
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 În perioada aprilie-mai, cu ocazia acțiunii ,,Școala Altfel”, APNMR a organizat/participat la
21 de prezentări, la care au participat 1073 elevi și 68 cadre didactice.
 În data de 9 iunie, directorul APNMR a participat cu un stand cu materiale publicitare și
costume populare la Muzeul Civilizației Populare Astra din Sibiu, cu ocazia vizitei liderilor
europeni participanți la Summitul European.
 Cu ocazia „Zilei Porților Deschise”, în data de 11 iunie, au fost desfășurate o serie de
activități de educație ecologică, prezentări, activități în natură, cu elevi din cadrul școlilor
limitrofe Parcului Național Munții Rodnei. Au fost implicați 245 elevi și 10 cadre didactice.
 În data de 11 iunie directorul APNMR și un agent de teren au participat la “Ziua Porților
Deschise”, organizată la sediul RNP-Romsilva, din localitatea București, alături de cele 22 de
parcuri naționale și naturale pe care RNP-Romsilva le administrează.
 Cu ocazia „Zilei Internaționale a Rangerilor”, în data de 31 iulie, au fost desfășurate o serie
de activități care să marcheze această zi, care sa ilustreze rolul rangerului în ariile naturale
protejate. Astfel, au fost desfășurate acțiuni de monitorizare a florei și faunei din teren, iar
fotografiile realizate au fost mediatizate pe pagina de facebook a PNMR, a RNP-Romsilva și în
presa județeană. A fost realizat un interviu la televiziunea națională, cu acordul RNP-Romsilva.
 În perioada 06-08 august a avut loc Tabăra Alpina organizată de Primăria Borșa în
parteneriat cu APNMR, Jandarmeria Montană Borșa și Salvamont Borșa, la care au participat
200 elevi cu vârste cuprinse între 7-18 ani. În data de 06 august 2019 actiunea s-a desfășurat
pe traseul Primăria Borșa – Compelex turistic Borșa – Lacul Știol – Șaua Gărgălău, iar în data
de 08 august 2019 acțiunea s-a desfășurat pe traseul turistic Borșa –Pietroasa - Căldarea
Iezer - Vârful Pietrosu.
 Cu ocazia acțiunii „Caravana Munților Rodnei” s-au organizat 45 prezentări ale parcului în
școlile și comunitățile limitrofe, precum și la sediul APNMR, la care au participat un număr de
1160 elevi, cadre didactice, turişti. Cu ocazia prezentărilor organizate s-au distribuit materiale
publicitare: insigne, pliante, afișe, broșuri, postere, DVD+uri cu filme documentare, hărţi.
 A fost actualizată baza de date cu școlile și membrii cluburilor ECO.
 În zilele de 20 și 30 august 2019 a fost organizată acțiunea de evaluare a turiștilor care
vizitează parcul, pe toate traseele din parc. Au fost aplicate chestionare turiștilor, care au fost
ulterior centralizate, au fost vândute bilete de vizitare.
 Dinamica prezentărilor în perioada 2014-2019 este redată în continuare:
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Dinamica prezentărilor Parcului Naţional Munţii Rodnei în
comunităţile locale 2004-2019

4213

4500
Numar participanti

4000
3237

3500

2752

3000
2500

1950

2000
1500
1000

500

720

2532
1732

3639

3540

3637

3518

2434

1912

1653

925

325

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Anul

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

 S-au inventariat 2 obiective de patrimoniu cultural, respectiv Biserica veche Sfinții Arhangheli
Mihail și Gavril Borșa și Monumentul Eroilor Pasul Rotunda.
 În data de 16 ianuarie a fost realizat un material filmat, de catre corespondenții TVR 1 din
județul Bistrița Năsăud, cu referire la managementul speciilor de faună în sezonul de iarnă,
activitățile specifice ale administrației PNMR, cu acordul RNP-Romsilva.
 În data de 14 februarie a fost realizat și difuzat un material filmat, de către corespondenții
Antena 1 din județul Bistrița Năsăud, cu referire la managementul speciilor de faună în sezonul
de iarnă, activitățile specifice ale administrației PNMR.
 În data de 15 mai a fost realizat și difuzat în direct la Radio România Actualități, un material
despre repopularea caprelor negre și ecoturismul în Parcul Național Munții Rodnei.
 În cursul anului 2019 au fot realizate 9 interviuri mass-media (TV Sângeorz Băi, TVR1,
Antena 1, Prima, Radio România Actualități).
 Au fost publicate 56 articole cu referire la activitatea APNMR în presa județeană (ZIR,
evaluare capre negre, postări preluate de pe pagina de facebook a PNMR cu diverse
activități).
 Au fost mediatizate activitățile APNMR pe pagina de facebook a parcului - 126 postări.
 Toate articolele apărute în presa scrisă, de la înființarea APNMR și până în prezent sunt
arhivate în biblioteca parcului.
 A fost creată biblioteca virtuală a PNMR, care poate fi accesată pe pagina www.parcrodna.ro
3.3. Educație ecologică
 A fost întocmit Planul de educație ecologică pentru anul 2019.
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 A fost continuată activitatea de coordonare a profesorilor responsabili ai Cluburilor ECO din
școli, în vederea implementării unui sistem viabil de conservare a biodiversităţii cu implicarea
elevilor din şcolile limitrofe PNMR, s-a actualizat baza de date cu membrii acestor cluburi.
 Au fost realizate un număr total de 47 parteneriate, dintre care: 24 parteneriate cu unități de
învățământ, 3 parteneriat cu ONG-uri, 3 parteneriate cu administrații locale și județene și 17
parteneriate cu alte instituții.
 În data de 21 septembrie 2019 s-au desfășurat activități de ecologizare, în cadrul campaniei
Let’ s do it, Romania!, organizate de APNMR. Acestea s-au desfășurat în 3 zone de pe raza
Parcului Național Munții Rodnei, respectiv Valea Vinului, comuna Rodna, județul Bistrița
Năsăud, Iza Izvor și Repedea, județul Maramureș. La acțiune au participat din cadrul APNMR
7 angajați, 11 silvicultori din cadrul Ocolului Silvic Valea Ilvei și Ocolului Silvic Romuli, precum
și 66 voluntari (elevi, profesori, angajați primării), s-au strâns aproximativ 2,77 tone de
gunoaie.
 În cursul anului 2019 au fost organizate 12 acțiuni de igienizare, din care 5 acțiuni cu
participarea voluntarilor. Au fost colectate peste 9,8 tone deșeuri.
P4 Management și administrare
4.1. Echipament și infrastructură de funcționare
Mijloacele fixe și obiectele de inventar achiziționate în anul 2019, din fonduri provenite de
la Regia Națională a Pădurilor-Romsilva este redată în Anexa nr. 3.
4.2. Personal de conducere, coordonare, administrare
Prevederi

2018

2019

Număr posturi Conform HG
230/2003
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. 19/29.07.2016
Realizat

18

18

18

18

19

19

2018

2019

Număr personal la sfârșitul anului

17

16

Număr mediu de personal

17

16
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Prevederi

2018

2019

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 31.12.2019 sunt vacante 3 posturi: 1 post "Specialist în domeniul educației
ecologice" și 2 posturi "Ranger".
4.3. Documente strategice și de planificare (stadiul de realizare a regulamentului,
planului de management, a unor proiecte cu finanțare europeană/ alte surse de
finanțare care vizează aria naturală protejată)
 Planul de management și Regulamentul Parcului Național Munții Rodnei, ROSCI0125 Munții
Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei și al celorlalte categorii de arii naturale protejate de
interes național incluse au fost aprobate prin OM nr. 307/2019.
 În cursul anului 2019, APNMR nu a derulat proiecte cu finanțare europeană/alte surse de
finanțare care vizează aria naturală protejată.
 În cursul anului 2019 s-a asigurat sustenabilitatea activităților din cadrul proiectului „Măsuri
de management conservativ al biodiversității PNMR – sit Natura 2000” implementat în
perioada 2010-2015, din fonduri POS Mediu –Axa prioritară 4, sesiunea I-a, aprobat pentru
finanțare prin OM nr.283/02.03.2010, Cod SMIS-CSNR 1300, Contract de Finanțare nr. 97778/
23.03.2010, valoarea actualizată totală fiind de 2 098 668 lei, din care valoarea neeligibilă
asigurată de RNP-Romsilva fiind de 461 341 lei, după cum urmează:
- A fost întocmit raportul de activitate al APNMR pentru anul 2018, în care sunt
sintetizate activitățile desfășurate, pentru asigurarea sustenabilității proiectului
pentru perioada 2016-2020.
- Au fost culese informații din teren, analizate, completate fișele de teren și
introduse datele în aplicația BIMS.
- Au fost inventariate toate bunurile dobândite în cadrul proiectului.
 În data de 28 martie a avut loc ședința ordinară a Consiliului Consultativ de Administrare al
Parcului Național Munții Rodnei la sediul APNMR din localitatea Rodna, județul Bistrița
Năsăud.
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 În data de 11 octombrie a avut loc ședința ordinară a Consiliului Științific înființat pe lângă
Administrația Parcului Național Munții Rodnei, la Borșa, județul Maramureș.
 S-a transmis propunerea APNMR pentru noua componență a Consiliului Științific înființat pe
lângă Administrația Parcului Național Munții Rodnei, spre avizare Academiei Române –
Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii.
4.4. Instruire personal
În cursul anului 2019, angajații APNMR au participat la 19 cursuri de instruire, conferințe,
simpozioane și întâlniri de lucru, după cum urmează:
 În data de 21 februarie, directorul APNMR a participat la ședința Comisiei pentru ape, păduri,
pescuit și fond cinegetic, organizată de către Senatul României la sediul Consiliului Județean
Bistrița Năsăud.
 În data de 25 februarie, un reprezentant din cadrul APNMR a participat la consultarea
publică organizată privind certificarea managementului forestier în sistemul FSC, la Ocolul
Silvic Romuli.
 În data de 28 februarie, un reprezentant din cadrul APNMR a participat la consultarea
publică organizată privind certificarea managementului forestier în sistemul FSC, la Ocolul
Silvic Bistrița, din cadrul DS Bistrița.
 În data de 6 martie, 3 angajați din cadrul APNMR si Directorul General al RNP-Romsilva sau deplasat la centrul de vizitare din Pasul Prislop, pentru a vedea starea construcției și a se
găsi soluții cu privire la această problemă.
 În data de 12 martie, biologul APNMR a participat la întrunirea GAL – Moisei, care a avut ca
temă măsura de finanţare dedicată promovării turismului, obiectivelor naturale şi culturale din
cadrul GAL-ului, identificându-se o posibilitate de colaborare cu APNMR prin intermediul unui
proiect intitulat „La obârşia simţurilor pierdute”, şi care va cuprinde un parteneriat cu primăriile
Moisei, Săcel, Romuli.
 În intervalul 18-19 martie, directorul și contabilul șef al administrației au participat la Muzeul
Cinegetic Posada, la evaluarea anuală a activității personalului de conducere aferentă anului
2018, organizată de conducerea RNP-Romsilva.
 În data de 25 martie, conducerea administrației a participat la sediul Direcției Silvice Bistrița,
la videoconferința organizată de Directorul General al RNP-Romsilva.
 În data de 4 mai, trei angajați din cadrul APNMR au participat la ședința de lucru organizată
cu ocazia deplasării în teritoriu a ministrului Apelor și Pădurilor, la Consiliul Județean Bistrița.
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 În data de 6 mai, un angajat din cadrul APNMR a participat la ședința de lucru organizată
cu ocazia deplasării în teritoriu a ministrului Mediului, la Consiliul Județean Bistrița.
 În perioada 5 - 9 mai, biologul APNMR a participat la Pogradec în Albania la simpozionul
internaţional ”Nature-Based Tourism as a contribution to Regional Sustainable Development”
organizat de către Alfred Toepfer Academy for Nature Conservation (Germania),
BalkaNatureNet (BNN), Protection and Preservation of Natural Environment în Albania
(PPNEA).
 În data de 10 iunie, directorul APNMR a participat la videoconferința cu tema ”Sistem
informatic privind Fondul Forestier National”, la sediul Direcției Silvice Bistrița.
 În data de 13 iunie, directorul APNMR a participat la „ Ziua Silvicultorului ” organizată de
Direcția Silvică Turnul Severin, în localitatea Herculane, județul Caraș Severin.
 În perioada 10-14 iunie, un ranger din cadrul APNMR a participat la cursurile de instruire
SSM care au avut la sediul RNP-Romsilva București.
 În perioada 16-17 iulie, trei angajați din cadrul APNMR au participat la o ședință de lucru la
Consiliul Județean Maramureș și Centrul de vizitare din Pasul Prislop, județul Maramureș.
 În data de 6 septembrie, un ranger din cadrul APNMR a participat la cursul de prim ajutor,
organizat la Brașov.
 În perioada 10-13 septembrie, biologul APNMR a participat la Râșnov- Hunedoara (Parcul
Natural Retezat) la un curs de instruire cu privire la utilizarea dronelor în cartarea habitatelor
și monitorizarea diverselor grupe de faună, păsări, lilieci, nevertebrate.
 În perioada 15-20 septembrie, biologul APNMR a participat la Seminarul internațional
”Transboundary cooperation in teaching and practice – How can UNESCO Biosphere
Regions contribute to an effective communication and ecosystem management for the
promotion of a sustainable transformation in Eastern Europe”, organizat și finanțat de către
”German Academic Exchange Service (DAAD)”, Centre for Econics and Ecosystem
Management, Faculty of Forest and Environment, University for Sustainable Development
Eberswalde (HNEE) din Germania, în colaborare cu Universitatea Ștefan cel Mare din
Suceava, ICAS (Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”)
din România, Universitatea de Stat din Republica Moldova. Acesta a avut loc în Republica
Moldova.
 În data de 03 octombrie, un angajat din cadrul APNMR a participat la concursul organizat de
către RNP-Romsilva pentru ocuparea postului de director al APNMR, la sediul RNPRomsilva, București.
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 În data de 18 decembrie, directorul și contabilul șef din cadrul APNMR au participat la
ședința de bilanț anual, organizată la sediul RNP-Romsilva, București.
 S-a instruit personalul parcului cu privire la utilizarea diverselor programe și echipamente
necesare în desfășurarea activității.
4.5. Bugetul asigurat pentru administrarea ariei naturale protejate pentru anul în care se
face raportarea (valoarea cheltuielilor efectuate în folosul ariei, valoarea tarifelor
încasate)
Situația bugetului realizat în anii 2018 și 2019 (lei):

Anul

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

BUGET
REALIZAT
2018 RNP
+ SURSE
PROPRII

BUGET
BUGET
BUGET
REALIZAT
REALIZAT
REALIZAT
2019 RNP
2018 DIN
2019 DIN
+ SURSE
PROIECTE
PROIECTE
PROPRII

19.277

0

20.715

0

34.386

0

77.935

0

534.730
28.005

0
0

671.945
24.025

0
0

0
0
616.398

0
0
0

1.217
1.740
797.577

0
0
0

27.289

3.108

31.0934
34.858

2.849
0

8.973
25.772
61.984

0
0
3.108

25.663
91.615

0
2.849

111
37.170
8.918
46.199

0
0
0
0

1.783
54.563
2.090
58.436

0
0
0
0

108.846

1.375

65.868

1.106

441.158
33.888

0
0

304.052
13.362

0,00
0,00

P3 Conștientizare, conservare
tradiții și comunități locale
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
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Anul

planificare
4.4. Instruire personal
Subtotal
TOTAL GENERAL

BUGET
REALIZAT
2018 RNP
+ SURSE
PROPRII
25.764
609.656
1.334.237

BUGET
BUGET
BUGET
REALIZAT
REALIZAT
REALIZAT
2019 RNP
2018 DIN
2019 DIN
+ SURSE
PROIECTE
PROIECTE
PROPRII
0
1.375
4.483

108.792
492.074
1.439.702

0,00
1.106
3.955

Situația tarifelor încasate în anii 2018 și 2019:
Valoarea tarifelor încasate
în anul 2018

lei

Valoarea tarifelor încasate
în anul 2019

lei

TOTAL
Din care:
Tarife de avizare
Prestări servicii diverse,
vânare materiale
Amenzi și penalități
Vânzare active
Venituri din dobânzi
Cheltuieli din venituri
proprii 2018
TOTAL
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), amortizare mijloace
fixe
Cheltuieli cu personalul

126.770

TOTAL
Din care:
Tarife de avizare
Prestări servicii diverse,
vânare materiale
Amenzi și penalități
Vânzare active
Venituri din dobânzi
Cheltuieli din venituri
proprii 2019
TOTAL
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), amortizare
mijloace fixe
Cheltuieli cu personalul

146.548

94.950
31.817
0
0
3
lei
126.770

34.472

48.740

43.558

100.618
49.928
0
0
2
lei
146.548

27.391

59.100

60.057

28

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA
ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL MUNȚII
RODNEI R.A.
Str.Principală, Nr. 1445, Loc.Rodna, Jud. Bistrița-Năsăud; Cod poştal 427245
ONRC: J06/313/2009; CUI:RO 25713883
Telefon: 0263/377715 Fax: 0263/377181
E-mail: apnmr@bistrita.rosilva.ro; Pagina web: www.rosilva.ro, www.parcrodna.ro

4.6. Bugetul alocat pentru anul următor (sursele de finanțare, valoare, activități
propuse)
BUGET
PREVĂZUT Anul
2020 RNP +
SURSE PROPRII

Anul 2020
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

BUGET
PREVĂZUT Anul
2020 din
PROIECTE

20.000
75.000

0
0
0

641.000
23.000
1.200
1.500
761.700

0
0
0
0

30.000

0
0

35.000
25.000
90.000

0
0

2.000
52.000
2.000
56.000

0
0
0
0

62.000

1000

290.000
13.000
102.300
467.300
1.375.000

0
0
0
1000

P3 Conștientizare, conservare tradiții și
comunități locale
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

1000

Venituri proprii propuse a se realiza în anul 2020
Nr. Crt.

Sursa de venituri

Lei

1

Prestări servicii

28000

2

Închirieri diverse

0
29

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA
ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL MUNȚII
RODNEI R.A.
Str.Principală, Nr. 1445, Loc.Rodna, Jud. Bistrița-Năsăud; Cod poştal 427245
ONRC: J06/313/2009; CUI:RO 25713883
Telefon: 0263/377715 Fax: 0263/377181
E-mail: apnmr@bistrita.rosilva.ro; Pagina web: www.rosilva.ro, www.parcrodna.ro

Nr. Crt.

Sursa de venituri

Lei

3

Tarife de vizitare

10000

4

Tarife de avizare

80000

6

Cazare

7

alte venituri

0
7000

TOTAL

125000
Director,

Ing. Mihaela POLL
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