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DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DE 

SOLICITĂRI ÎN VEDEREA EMITERII DE AVIZE 

 

A.Pentru aviz amenajamente silvice pe raza parcului: 

a) firma de amenajare trebuie să depună la sediul APNMR o cerere tip, însoțită de Procesul verbal al 

Conferinței a 2-a de amenajare semnat de către reprezentantul APNMR; 

b) 1 exemplar din amenajamentul silvic (in format electronic) si harti (format vectorial) 

c) dovada plății tarifului de analiză (copie chitanță sau ordin de plată (OP) semnat de către bancă). 

 

B.Pentru aviz realizare construcţii noi pe raza parcului, în zonele permise: 

a) cerere tip către APNMR; 

b) extras CF;  

c) plan de încadrare în zonă; 

d) plan de situaţie – existent şi propus; 

e) memoriu tehnic; 

f) piese desenate; 

g) dovada plății tarifului de analiză (copie chitanță sau OP semnat de către bancă).  

 

C.  Pentru aviz desfăşurare de proiecte, studii şi cercetări pe raza parcului:  

a) cerere tip către APNMR; 

b) documente prin care să se ateste tema, scopul, locaţia, durata, bugetul şi instituţia care derulează 

studiul respectiv; 

c) acord între părţi (contract), pentru ca APNMR să beneficieze de rezultatul respectivei cercetări; 

d) în cazul proiectelor care afectează suprafeţe de fond forestier se va solicita obligatoriu punctul de 

vedere al administratorului de fond forestier; 

e) dovada plății tarifului de analiză (copie chitanță sau OP semnat de către bancă).  

 

D. Pentru PUG: 

a) cerere tip către APNMR; 

b) studiu de biodiversitate; 

c) toate avizele eliberate de instituţiile abilitate în domeniu, conform legislaţiei în domeniu, după caz; 

d) dovada plății tarifului de analiză (copie chitanță sau OP semnat de către bancă); 
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e) schițe, hărți.  

 

E.  Pentru alte avize în parc, sit Natura 2000: 

a) cerere tip către APNMR; 

b) memoriu tehnic/justificativ cu informaţiile tehnice generale (amplasament, coordonate geografice – 

latitudine şi longitudine, dimensiuni, materiale, cale acces, transport, durabilitate, metode de 

instalare/construcţie, măsuri de protecţie, monitorizare şi verificare stare de funcţionare); 

c) studiu de biodiversitate pentru infrastructură; 

d) studiu hidrologic pentru amenajări hidroenergetice, piscicole; 

e) studiu de zăpadă pentru amenajări pentru sporturi de iarnă; 

f) studiu geologic pentru amenajări de forare; 

g) alte avize în funcţie de natura solicitărilor; 

h)  schițe, hărți;  

i) dovada plății tarifului de analiză (copie chitanță sau OP semnat de către bancă).  

 

F. Pentru obținere avize exploatare forestieră 

a) cerere tip către APNMR; 

b) actul de punere în valoare (APV); 

c) autorizațtia de exploatare; 

d) procesul tehnologic; 

e) schița parchetului; 

f) dovada plății tarifului de analiză (copie chitanță sau OP semnat de către bancă).  

 

G. Pentru recoltare fructe de pădure, ciuperci, alte produse accesorii ale pădurii 

a) cerere tip către APNMR; 

b) studiu de biodiversitate întocmit de institut de specialitate; 

c) avizul Academiei Române-Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii (COMN); 

d) acord eliberat din partea  primăriei  pe  al cărei domeniul public se desfășoară activitatea de 

recoltare; 

e) certificatul constatator al firmei; 

f) dovada plății tarifului de analiză (copie chitanță sau OP semnat de către bancă). 

 

H. Pentru activități de curățiri pășuni și pășunat: 
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 a) cerere tip către APNMR;  

 b) contractul de pășunat în vigoare; 

 c) copie de pe descrierea parcelară din Amenajamentul pastoral pentru suprafețele unde se 

solicită intervenția;  

 - dovada plății tarifului de analiză (copie chitanță sau OP semnat de către bancă).  

 

Notă:  

 - Model cerere tip, este prevăzut în OM  nr. 1447/2017 privind aprobarea Metodologiei de 

atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate și se poate descarca de pe site-ul 

parcului www.parcrodna.ro ;  

 - Cuantumul tarifelor percepute de APNMR pentru eliberarea avizelor, în funcție de tipul de 

activitate,  se poate consulta pe site-ul www.parcrodna.ro  . 

 

 

 

      Director,  

       Ing. Doina JAUCA 

 


