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Raport anual de activitate - 2017 
 
 
1. Date de identificare a administratorului/custodelui și ariei naturale protejate: denumirea 

administratorului/custodelui, adresa sediului social, date de identificare fiscală și, după caz, număr 

de înregistrare în registrul comerțului, numele și prenumele reprezentantului legal, denumirea ariei 

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

raportare 

Denumirea administratorului: RNP-ROMSILVA-Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei 

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

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

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

Nr. 2. 

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

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

Reprezentantul legal al APNMR: director JAUCA Doina Gabriela, telefon 0748126123, email 

doinajauca@yahoo.com. 

Contractul de administrare: În cursul anului 2017 APNMR a funcționat în baza Contractului de 

administrare nr. 142/19.11.2014, încheiat între RNP-Romsilva și APNMR (valabil pentru perioada 2014-

2024). Acest Contract de administrare este guvernat de prevederile Contractului de administrare nr. 

5211/AK/08.10.2014 /  nr. 112/AC/08.10.2014, încheiat între Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice 

(actualmente Ministerul Mediului) și RNP-Romsilva. 

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

Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) și Regia Națională a Pădurilor-Romsilva, înregistrat la 

ANANP cu nr. 646/01.08.2017 și la RNP-Romsilva cu nr. 101/01.08.2017 și ale art. 6 din Contractul de 

administrare nr. 142/19.11.2014. 

Denumirea ariilor naturale protejate preluate în administrare:  

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

 Parcul Național Munții Rodnei;   

 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: 01.01.2017 – 31.12.2017. 

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: 

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

toate acestea fiind  enumerate în Anexa nr.1. 

 În vederea atingerii obiectivelor de conservare, în cursul anului 2017 au fost implementate 

următoarele activități: 

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

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

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

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

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

- S-au completat permanent baza de date cu peste 500 specii (actual fiind peste 6.500 specii 

floră şi faună inventariate). 

 Managementul Parcului Național Munții Rodnei urmăreşte şi menţinerea interacţiunii armonioase a 

omului cu natura prin protejarea diversităţii habitatelor şi peisajului, promovând păstrarea folosinţelor 

tradiţionale durabile a terenurilor, încurajarea şi consolidarea activităţilor, practicilor şi culturii tradiţionale 

ale populaţiei locale. 

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

specifice, precum şi pentru valorificarea resurselor naturale disponibile, potrivit cerinţelor de consum ale 

populaţiilor locale şi în limitele potenţialului biologic natural de regenerare a acestor resurse, această arie 

protejată prezintă zone cu regim diferenţiat de protecţie ecologică, de conservare şi de valorificare a 
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resurselor. De asemenea, se oferă publicului posibilităţi de recreere şi turism încurajând activităţile ştiinţifice 

şi educaţionale. 

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

național prezentate în tabelul de mai jos, care au stat la baza declarării ca parc național și a căror obiective de 

conservare au fost incluse în planul de management:  

Nr.crt. 

Codul 
ariei 

naturale 
protejate 
conform 
Legii nr. 
5/2000 

Codul ariei 
naturale 
protejate 
conform 
OUG nr. 
49/2016 

Denumire arie 
naturală 
protejată 

Județul UAT 

Suprafața 
conform 
Legii nr. 
5/2000 

(ha) 

*Suprafața 
conform 

site 
Ministerul 
Mediului 

(ha) 

Diferențe 
între 

suprafata 
postată pe 
site MM și 
suprafata 
conform 
Legii nr. 
5/2000 

(ha) 

1. 2.209. RONPA0226 

Poiana cu 

narcise de pe 

masivul Saca 

Bistrița-

Năsăud 
Rodna 5 8,77 +3,77 

2. 2.219. 
RONPA0236 

 

Peștera din 

Valea 

Cobășelului 

Bistrița-

Năsăud 

 

Șanț 1 5,62 +4,62 

3. 2.223. RONPA0240 

Izvoarele 

Mihăiesei 

 

Bistrița-

Năsăud 

Maieru 

 
250 415,72 +165,72 

4. 2.225. RONPA0242 Ineu Lala 
Bistrița-

Năsăud 
Șanț 2568 352,5 -2215,5 

5. 2.562. RONPA0579 
Izvorul 

Bătrâna 
Maramureș Săcel 0,5 0,67 +0,17 

6. 2.563. RONPA0580 Pietrosul Mare Maramureș 
Borșa, 

Moisei 
3300 3625,12 +325,12 

7. 2.582. RONPA0599 

Peștera și 

izbucul Izvorul 

Albastru al Izei 

Maramureș Săcel 100 219,79 +119,79 

8. 2.589. RONPA0606 Piatra Rea Maramureș Borșa 50 645,08 +595,08 

9 2.711. - 
**Rezervația 

Bila-Lala 
Suceava Cârlibaba 325,10 - - 

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

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

**Rezervația Bila-Lala – această rezervație nu există în teren, este menționată în Legea nr. 5/2000, dar prin 

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

Informațional Geografic (GIS) suprafața actuală a Parcului Național Munții Rodnei este de 47.202 ha. 

 Situl de importanță comunitară ROSCI0125 Munții Rodnei se suprapune peste Parcul Național 

Munții Rodnei, iar în partea estică depășește limitele, cuprinzând și Căldarea Gagi. Se întinde pe raza 

județelor Bistriţa Năsăud și Maramureș.   

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

ROSCI0125 Munții Rodnei este de 47.939 ha. 

 Aria de protecție avifaunistică ROSPA0085 Munții Rodnei se suprapune peste Parcul  Național 

Munții Rodnei, iar în partea estică depășește limitele, cuprinzând și o parte din Munții Suhardului. Se întinde 

pe raza județelor Bistriţa Năsăud, Maramureș și Suceava.   

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

ROSPA0085 Munții Rodnei este de 54.819 ha. 

3. Presiuni antropice și naturale exercitate asupra ariei naturale protejate 

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

 Presiunea exercitată de proprietarii de fond forestier (11 unități administrativ teritoriale care dețin păduri 

pe raza parcului incluse în TI și TII), pentru care nu au fost acordate compensații de către Statul Român, 

reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcțiilor de protecție 

stabilite prin amenajamentele silvice, care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă. 

 Extrageri ilegale de material lemnos. 

 Nerespectarea procesului tehnologic în activitatea de exploatare a lemnului. 

 Executarea de drumuri ilegale pe pășunile alpine. 

 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 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. 
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4. Se va face o evaluare sumară 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 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 2017, comparativ cu evaluarea realizată în anul 2016, 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 -  654 

       din care: 

  - în baza  hotărârii Consiliului Științific – favorabile: 105 

               - nefavorabile: 18 

  - fără hotărârea Consiliului Științific – favorabile: 525 

       - nefavorabile: 6 

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

măsuri impuse și stadiu de realizare) 

Nr. 
Crt. 

Organul de control Perioada Aspecte constatate Măsuri impuse 
Stadiul de 
realizare 

1 
Garda Națională de 

Mediu- Comisariatul 
Judeţean Bistriţa Năsăud 

14-15 iunie 
2017 

Nu au fost constatate 
nereguli. 

S-au trasat măsuri pe 
care APNMR le-a 

soluționat în termen. 
- realizat 

2 

Garda Națională de 
Mediu- Comisariatul 

Judeţean Bistriţa Năsăud 

16-19 iunie 
2017 

Nu au fost constatate 
nereguli. 

S-au trasat măsuri pe 
care APNMR le-a 

soluționat în termen. 
- realizat 

3 

Garda Națională de 
Mediu – Comisariatul 
Județean Maramureș 

 

30-
31.08.2017 

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

MM cu privire la 
emiterea cu abuz a 

avizelor de pășunat în 
zona de protecție 

integrală. 

APNMR a semnat 
actul de control cu 

obiecțiuni, formulate 
în adresa nr. 

926/08.09.2017. 

- realizat 

4 
Garda Națională de 

Mediu –Comisariatul 
Judeţean Bistriţa Năsăud 

19-20 
octombrie 

2017 

Nu au fost constatate 
nereguli. 

S-au trasat măsuri pe 
care APNMR le-a 

soluționat în termen. 
-realizat 
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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 Parcului Național și siturilor Natura 2000 

Munții Rodnei (SCI, SPA) în Programul Acces. 

 S-a creat o bază de date în GIS cu peste 1.000 informații privind distribuția speciilor și habitatelor 

enumerate anterior. 

 S-au cartat și s-au elaborat hărțile de distribuție pentru 27 habitate și 74 specii de interes comunitar. 

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

PNMR, care este în permanentă actualizare (peste 300 de titluri bibliografice, 6.000 specii de floră și faună). 

 S-au prelevat, prelucrat și interpretat datele biologice din teren (sonograme, oscilograme, ingluvii, lăsături 

etc.). 

 S-a inventariat şi analizat calitatea resurselor hidrominerale de pe raza din Munții Rodnei. 

 S-a completat inventarul în cursul anului 2017 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 PNMR și a siturilor Natura 2000 Munții Rodnei (SCI; SPA). 

 S-a inventariat și monitorizat fauna cavernicolă din Peștera Cobășel, Baia lui Schneider, Peștera lui 

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

 S-a actualizat Planul de Management și s-au revizuit măsurile de conservare pentru speciile și habitatele 

de interes comunitar, precum și descrierea zonei de sit Natura 2000 care excede suprafața PNMR. 

 S-au inventariat 10 specii de faună din PNMR: greierele lemnului (Pteronemobius heydenii), coleopter 

(Agaphantia violacea), Sicista betulina, Microtus tatricus, Microtus nivalis, Dryomis nitedula, Crocidura 

leucodon, Erinaceus concolor, Clethryonomis glareolus, Apodemus sylvaticus. 

 S-a capturat, în septembrie 2017, specia de șoarece săritor de pădure – Sicista betulina, ultima capturare 

fiind înregistrată în anul 1996. Materialul a fost preluat de Muzeul Național de Științe Naturale ”Grigore 

Antipa” din București și se elaborează un articol ce va fi publicat sub egida muzeului. 

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

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

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

 S-au inventariat și cartat 102 ha de păduri virgine. 
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 S-au inventariat 5 locuri de cuibărire pentru o serie de specii de păsări (Alcedo athis – Anieşul Mic, 

Athene noctua – Valea Cobăşel, Aegolius funereus, Strix urlaensis, Dendrocopus medius). 

 S-au colectat date pentru elaborarea lucrării ”Ghidul ciupercilor din PNMR” în colaborare cu autorul a 

numeroase cărți de micologie din România – ing. Valentin Coman. 

1.1.2. Colaborări în domeniul cartării și evaluării stării de conservare 

  Colaborări cu specialiști și voluntari din cadrul unor institute de cercetare, universități din țară: 

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

și Cluj, Centrul Focal pentru Conservarea și Monitorizarea Biodiversității Cluj, Facultatea de Biologie – 

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

de Silvicultură din Suceava etc. 

1.1.3. Promovarea rezultatelor activităților de inventariere și cartare a biodiversității 

  S-au actualizat o serie de ghiduri de specii după cum urmează: 

1) ”Ghidul speciilor și habitatelor de interes comunitar din Parcul Național Munții Rodnei - sit 

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

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

Publishing, București. 

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

București. 

4) „Ghidul mamiferelor din Parcul Național Munții Rodnei”, pag. 151, Editura Exclus Publishing, 

București. 

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

Publishing, București. 

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

București. 

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

Exclus Publishing, București. 

8) ”Ghidul libelulelor (odonatelor) din Parcul Național Munții Rodnei”, pag. 152, Editura Exclus 

Publishing, București. 

9) ”Ghidul coleopterelor (gândacilor) din Parcul Național Munții Rodnei”, pag. 154, Editura Exclus 

Publishing, București. 

10) ”Ghidul arborilor și arbuștilor din Parcul Național Munții Rodnei”, pag. 152, Editura Exclus 

Publishing, București. 
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11) ”Ghidul plantelor comune din Parcul Național Munții Rodnei”, pag. 150, Editura Exclus 

Publishing, București. 

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

București. 

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

Publishing, București. 

1.2. Monitorizarea stării de conservare 

În cursul anului 2017 s-au derulat următoarele activități specifice, pentru monitorizarea stării de 

conservare:  

 S-au monitorizat și evaluat starea de conservare a 70 specii de interes comunitar (din totalul de 74 specii) 

și a 10 habitate de interes comunitar (din totalul de 27). 

 S-au identificat 4 specii invazive de plante din PNMR (slăbănog himalaian - Impatiens glanduligera, ricin 

- Ricinus communis, sânzienele canadiene - Solidago canadensis, topinambur - Helianthus tuberosus). 

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

monitorizarea speciei de râs (Lynx lynx), s-au descarcărcat și s-au interpretat datele. 

 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-a evaluat şi monitorizat efectivele de capră neagră (Rupicapra rupicapra carpathica) şi a altor specii de 

interes cinegetic prin observații periodice (Cervidae, carnivore mari), s-au organizat bianual acțiunile de 

evaluare în teren.  

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

Ligularia sibirica, Moesia longiseta, Poa granitica disparilis, Saussurea porcii, Tozia carpatica, Narcissus 

stellaris,  Silene nivalis). 

 S-a monitorizat periodic o sursă de poluare, respectiv deversarea unor ape miniere uzate, în zona Izvorul 

Băilor. 

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

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

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

Revista Bioflux. 

 S-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, 
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ghidul plantelor culinare din flora spontană, ghidul ciupercilor, ghidul fructelor de pădure, ghidul plantelor 

medicinale, ghidul plantelor tinctoriale, ghidul plantelor melifere. 

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

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

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

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

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

și habitatelor de interes comunitar. 

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

și/sau îmbunătățirea stării de conservare a acestora. 

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

spre includerea într-o zonă de protecție mai strictă, respectiv din protecție integrală în protecție strictă, a 

două puncte importante din punct de vedere al biodiversităţii din masivul rodnean – zona Corongiș și Ineu-

Lala. În acest sens, există documentații științifice fundamentate. 

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

 Evoluția efectivelor de capre negre (în urma monitorizărilor bianuale, în perioada 2004-2017) este redată 

în graficul următor:  

 

Fig. 1  Dinamica efectivelor de capră neagră în perioada 2004-2017 

 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 temperaturii aerului în turbăria Tăul Muced în cursul anului 2016-2017 

 Prin implicarea activă a celor 30 cluburi ECO din școlile limitrofe parcului, în monitorizarea 

biodiversităţii din parc, s-a realizat și tipărit un ”Ghid de monitorizare participativă a speciilor cheie de 

floră şi faună din Rezervația Biosferei Munții Rodnei” cu ajutorul partenerilor şi cu sprijinul financiar al 

MOL România prin intermediul Programului Spaţii Verzi - Componenta Arii Naturale Protejate. 

 S-a reeditat și tipărit ”Monografia caprei negre din Rezervația Biosferei Munții Rodnei” (2017, 200 

pagini, format A5, Editura Galaxia Gutenberg). 

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 2017 au fost 

programate un număr total de 431 acțiuni și s-au realizat un număr de 439 acțiuni de patrulare, după cum 

urmează: 

Nr crt Acțiuni comune de patrulare 
pe anul 2017 

Propuse Realizate Nr. Cumulat 
Zile / om 

1 APNMR 270 283 986 

2 Poliția 0 1 2 

3 Jandarmeria 52 46 95 
4 Garda de Mediu 2 2 4 

5 Garda Forestieră 1 1 1 
6 Alte Instituții 106 106 182 
 Total 431 439 1270 

Au fost aplicate sancțiuni, în urma sesizărilor transmise de către APNMR, către ocoalele silvice care 

administrează fond forestier pe raza PNMR, după cum urmează: 
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Nr
crt  

Număr 
înregistrare 
APNMR 

Ocolul 
Silvic  

 U.P.  u.a. Pe 
raza 

PNMR 
în zona 

Nume 
agent 

constatat
or a 

faptei din 
partea 

APNMR 

Numele și 
prenumele 

făptuitorului 

Valori consemnate în procesul 
verbal în urma controlului 

Volum 
(mc) 

Valoare
a (lei) 

Amenda 

1 464/03.05.2017 
și nota de 
constatare nr. 
84/02.05.2017 

Maieru 
RA 

II 95C 
95J 

ZPI Muntean 
Ioan 

Autor 
necunoscut 

4,14 2467,56 Imputate 
de către 

OS 
Maieru 

RA 
pădurarul
ui titular 
canton 

2 616/18.05.2017 
și nota de 
constatare nr. 
111/16.05.2017 

Romuli I 40 ZPI 
 

Muntean 
Ioan 

Autor 
necunoscut 

20.81 1928.76 Imputate 
de către 

OS 
Romuli 

pădurarul
ui titular 
canton 

3 43/PLB/23.05.20
17 

Plaiurile 
Heniului 

I 7F, 9A ZT Muntean 
Ioan 

Mogin 
Nicolae 

0.913 
 

421.22 
 

Avertism
ent 

Matei Vasile 1.356 445.04 Avertism
ent 

4  1740/27.10.2017 Maieru 
RA 

II 59AB, 
87A-

103N,11
0-125, 
138D, 
139D, 
140D 

ZPI Muntean 
Ioan 

 8.434 3308,22 Imputate 
de către 

OS 
Maieru 

RA 
pădurarul
ui titular 
canton 

 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 și la solicitările petenților pentru 

eliberarea avizului din partea Consiliului Științific înființat pe lângă Administrația Parcului Național Munții 

Rodnei (CȘ). 

 S-au transmis prin corespondență către membrii CȘ solicitările petenților, s-au centralizat voturile și s-au 

emis hotărârile. 

 S-a întocmit situația votului prin corespondeță cu membri CȘ în perioada august 2016 – mai 2017 și iunie-
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septembrie 2017.  

  S-a transmis la MM, Academia Română raportul președintelui CȘ pentru anul 2016. 

 S-a pregătit documentația (hărți, adrese, procese verbale) pentru ședințele CȘ din data de 12 mai și 13 

octombrie 2017 pentru fiecare solicitare depusă. 

 S-au centralizat și transmis toate hotărârile emise de către CȘ și avizele emise de către APNMR în perioada 

2013-2017 la solicitarea MM. 

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

 S-au selectat poze și filme și s-au transmis către RNP-Romsilva – Departamentul Comunicare. 

 S-au selectat poze și informații despre ariile protejate pe care APNMR le administrează, care au fost 

transmise la ANANP. 

 S-a transmis la ANANP filmul realizat de către APNMR în cadrul proiectului POS I. 

 S-au selectat poze și s-a realizat un roll-up cu dimensiunile 100 x 200 cm în CorelDraw, pentru prezentarea 

PNMR la Ziua Europeană a Parcurilor. 

 S-au selectat poze și s-a realizat macheta în CorelDraw pentru 10 panouri informative, care au fost 

amplasate pe traseul tematic Pasul Rotunda-Gagi. 

 S-au realizat machetele în CorelDraw cu accesul auto interzis cu dimensiunea de 40x60 cm,  restricții în 

PNMR 30x40 cm și panou informativ față/verso cu dimensiunea de 100x100 cm. 

 S-a realizat macheta în CorelDraw a posterului format A1 cu activități din proiectele derulate, pentru Gala 

Ariilor Protejate. 

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

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

 S-a completat și actualizat baza de date în GIS. 

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

biolog. 

 S-a realizat un chestionar pentru vizitatorii/turiștii PNMR, care a fost completat online pe pagina de 

facebook a PNMR, în vederea îmbunătățirii managementului ariei protejate. 

 S-a completat formularul de desemnare a Rezervației Biosferei cu informații și hărți. 

 S-au transmis la RNP-Romsilva observații și hărți referitoare la limita PNMR, care nu corespunde cu 

descrierea din HG nr. 230/2003 și formatul vectorial, respectiv harta din HG nr. 230/2003. APNMR a 

corectat limita în format vectorial conform descrierii din HG nr. 230/2003. 

 S-au întocmit toate tabelele referitoare la administratorii de fond forestier și pășune, proprietarii de fond 

forestier și pășune, categoria de folosință și situația construcțiilor de pe raza siturilor Natura 2000 

ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei, din afara limitei PNMR. Toate aceste informații 
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au fost integrate în Planul de management al PNMR, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții 

Rodnei și al ariilor naturale protejate de interes național incluse, la solicitarea Agenției pentru Protecția 

Mediului Bistrița-Năsăud. 

 S-au actualizat toate tabelele referitoare la administratorii de fond forestier și pășune, proprietarii de fond 

forestier și pășune, categoria de folosință și zonarea internă a PNMR, conform adresei primite de la 

Ministerul Mediului referitoare la limita PNMR.   

 S-au actualizat informațiile referitoare la ariile naturale protejate incluse în Parcul Național Munții Rodnei, 

conform OUG nr. 49/2016 pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului – Secțiunea a III-a – Zone protejate. 

 S-au actualizat toate hărțile care constituie anexe la Planul de managemet al PNMR, ROSCI0125 Munții 

Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei și al ariilor naturale de interes național incluse. 

 S-a întocmit situația centralizatoare a tuturor stânelor existente pe raza PNMR, starea acestora. 

 S-a întocmit situația centralizatoare a intervențiilor silvice (tăieri în fondul forestier situat în zona tampon a 

parcului) din perioada 2014-2016 (tabelar și hărți pentru fiecare ocol silvic). 

 S-au actualizat informațiile referitoare la zonarea internă a parcului, conform solicitării din cadrul ședinței 

CȘ, după care s-a actualizat harta zonării interne a parcului. 

 S-a întocmit situația carierelor existente de pe raza PNMR, care a fost înaintată la RNP-Romsilva și MM. 

 S-a întocmit situația la solicitarea Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș referitoare la limitele 

PNMR și a siturilor Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei. 

 S-a pregătit documentația cu stadiul și calendarul de elaborare al PM și Regulamentului PNMR, raportul de 

activitate al APNMR pentru anul 2016, macheta centralizatoare aferentă anului 2016, pentru evaluarea 

anuală organizată de ANANP la Bistrița, din data de 29 noiembrie 2017. 

 S-au realizat hărțile cu distribuția speciilor și habitatelor de interes comunitar din PNMR și a siturilor 

Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei, conform solicitării Agenției pentru 

Protecția Mediului Bistrița Năsăud. 

 S-a transmis la Ministerul Mediului – Direcția Biodiversitate și Agenția Națională pentru Arii Naturale 

Protejate baza de date cu shape-urile pentru distribuția speciilor și habitatelor, limitele PNMR și a siturilor 

Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei, zonarea internă a Parcului Național 

Munții Rodnei, precum și lista activităților cu impact asupra stării de conservare a speciilor și habitatelor din 

Parcul Național Munții Rodnei și a siturilor Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții 

Rodnei, în format electronic. 

 S-a elaborat buletinul informativ al activității APNMR pe semestrul I și semestrul II 2017. 

 S-a întocmit registrul de riscuri și formularele de alertă la risc pentru compartiment IT. 
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 S-a arhivat baza de date a PNMR. 

 Numărul cumulat de accesări ale site-ului Parcului Național Munții Rodnei în cursul anului 2017 a fost de  

18680. 

 Numărul cumulat de vizitatori unici ai site-ului Parcului Național Munții Rodnei în cursul anului 2017 a 

fost de  15292. 

1.5. Reintroducerea speciilor dispărute 

În cursul anului 2017 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 2017. 

  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 2017, APNMR a urmărit implementarea unor măsuri de conservare prevăzute în 

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

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

asigurarea sustenabilității activităților din proiecte. S-au revizuit o parte dintre cele 101 protocoale de 

monitorizare la speciile și habitatele de interes comunitar și o parte dintre acestea se implementează/aplică în 

teren. 

P2 Turism  

2.1. Infrastructura de vizitare 

Număr trasee turistice existente: 19 trasee 

Lungime totală trasee turistice existente (km): 374  

  din care:  

       - întreținere marcaje turistice (50 km x 2 parcurgeri): 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. locuri de popas amenajate existente: 18 

 din care: 

  - cu dotări întreținute și reparate în anul 2017:  12 

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

  - din care funcționale: 21 

  - din care instalate în anul 2017: 5 

Nr. panouri existente (informative, dirijare, conștientizare etc.)  : 121 
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 din care: 

  - instalate în anul 2017 : 10 

2.2. Servicii, facilități de vizitare și promovarea turismului 

Materiale de promovare realizate (nr. total de la începutul anului 2017):        

   - hărți finanțate din fonduri RNP: 105 buc. 

                       - pliante finanțate din fonduri RNP - 320 buc. 

   - broșuri finanțate din fonduri RNP - 60 buc.  

               - rucsacuri finanțate din fonduri RNP – 16 buc.  

                      - postere finanțate din fonduri RNP – 11 buc. 

                      - CD/DVD-uri finanțate din fonduri RNP – 155 buc.      

                      - alte materiale finanțate din fonduri RNP - 501 buc. (calendare: 500 buc.; rol-upp: 1 buc.)   

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

   2.3. Managementul vizitatorilor 

  

În urma monitorizărilor periodice realizate de angajații APNMR în anul 2017, numărul vizitatorilor în 

PNMR şi în zona din imediata vecinătate, este redată în tabelul următor: 

Sezonul turistic 
Nr. 
de zile /an 

2017 
Nr. mediu 
de turişti / 
zi 

Nr. 
total/sezon 

Plin sezon (iulie-august) 60 330 19800 
Sezonul de tranzitie  
(mai – iunie, septembrie – 
octombrie) 

120 67 8040 

Extra-sezon  
(noiembrie – aprilie) 

185 10 1850 

TOTAL     (nr. turişti/an 2017) 29690 

  
 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. 

P3 Conștientizare, conservare tradiții și comunități locale 

3.1. Tradiții și comunități 

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

Naţional Munţii Rodnei a organizat în data de 20  mai 2017, evenimentul „Sărbătoarea narciselor”, care a 

ajuns la ediţia a-XI-a. La acest eveniment au participat elevi şi profesori din cadrul Şcolii Generale ,,Enea 

Grapini” din localitatea Șanț,  Școala Generală ,,Florian Porcius" din localitatea Rodna. Elevii au participat 
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la diverse competiţii cu tematica de mediu, desfăşurate în Poiana cu narcise, fiind răsplătiţi cu premii, 

diplome de participare.  

În data de 20-21 mai primăria comunei Rodna în colaborare cu APNMR a organizat prima ediție a 

”Festivalului Narciselor”, unde reprezentanții administrației au fost prezenți cu un stand cu produse 

tradiționale și materiale informative. De asemenea, au fost ghidati in teren turistii care au vizitat Poiana cu 

narcise, atat pe parcursul celor 2 zile, cat si in intreaga perioada de inflorire (15-30 mai 2017).  

 În intervalul 22-30 august a fost organizată tabăra cu 40 elevi din România și Germania, în cadrul 

proiectului „Tineri antreprenori de mediu din parcuri naționale și naturale europene”, în cadrul proiectului 

implementat de către Asociația Eco Rodna și APNMR cu Adminsitrația Parcului Heinich Verrathal din 

Germania, în cadrul programului Erasmus+, cărora le-au fost prezentate vestigiile și artizanii locului.   

 În perioada  04-06 august  2017 la “Tabăra de vară Alpina” – organizată de către Serviciul Cultura Borșa 

având ca scop promovarea turismului montan și formarea în rândul participanților a unor deprinderi specifice 

de ocrotire a mediului înconjurător, reprezentanți din cadrul APNMR au participat cu prezentări și activități 

specifice. 

 În data de 17 septembrie 2017, a fost organizat evenimentul „Coborâtul oilor”, pe Valea Cormaia, în 

colaborare cu Primăria orașului Sângeorz Băi și Asociația Crescătorilor de ovine. Au fost distribuite 

materiale publicitare, au fost expuse fotografii din PNMR.  

 În data de 22.12.2017 a fost organizată cu ocazia Sărbătorilor de iarnă,  serbarea tematică “Tradiții de iarnă 

în Munții Rodnei”, la clasele pregătitoare din cadrul Școlii Gimnaziale ”Florian Porcius” din localitatea 

Rodna. 

3.2. Conștientizare și comunicare 

 A fost întocmit Planul de conștientizare și comunicare pentru anul 2017. 

 S-au organizat 80 acțiuni de prezentare a parcului în școli și comunități limitrofe, și la sediul APNMR, la 

care au participat un număr de 3637 elevi, cadre didactice, turişti. Cu ocazia prezentărilor organizate s-au 

distribuit materiale publicitare: insigne, pliante, afișe, broșuri, postere, DVD+uri cu filme documentare, hărţi. 

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

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

ERASMUS+); 

-   studenți și profesori din cadrul USAMV Cluj-Napoca; 

-   profesori și invitati din cadrul Universității "Ștefan cel Mare" Suceava. 

În perioada 9-10 noiembrie 2017, a fost însoțit în teren un grup de studenți din cadrul USAMV Cluj -

Napoca, care au desfășurat o excursie de studii în PNMR. 

Au fost efectuate deplasări cu turiști la obiectivele turistice, muzeele din localitățile limitrofe PNMR.  
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Dinamica prezentărilor Parcului Național Munții Rodnei în comunitățile locale în perioada 2004-2017 este 

prezentată în graficul următor: 
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 În cursul anului 2017, angajatii APNMR au participat în total la 43 evenimente (simpozioane, conferințe, 

seminarii, întruniri, cursuri, concursuri, instructaje, forumuri de discuții, ședinte de lucru/instruire, alte 

evenimente), dintre care 14 cursuri de perfecționare. Numărul cumulat al personalului participant a fost 102 

zile/om. 

 Au fost realizate interviuri la TV Sângeorz Băi, referitoare la PNMR și ziua PNMR, de asemenea a fost 

mediatizat evenimentul în presa județeană. 

 A fost realizat un interviu la Radio România Actualități, cu referire la Ziua PNMR, organizarea de drumeții 

la Poiana cu narcise din parc și atracțiile turistice din PNMR.  

 A fost realizat un interviu la Radio România Actualități, cu referire la acțiunea de evaluare a efectivelor de 

capre negre în teren și organizarea de drumeții pe raza parcului, pentru turiștii interesați.  

 A fost realizat un reportaj la TV Sângeorz Băi, cu referire la acțiunea de evaluare a efectivelor de capre 

negre din data de 19 octombrie 2017. 

 Au fost mediatizate activitățile APNMR în presa județeană (Bistrița Năsăud) și pe pagina de facebook a 

parcului. Au fost de asemenea transmise materiale foto/video către Biroul de Comunicare și Relații Externe 

din cadrul RNP- Romsilva, care au fost mediatizate pe site-ul regiei.  

 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 . 
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3.3. Educație ecologică 

  A fost întocmit Planul de educație ecologică pentru anul 2017. 

 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 38  parteneriate, dintre care: 17  parteneriate cu unități de învățământ, 1 

parteneriat cu ONG-uri, 3 parteneriate cu administrații locale și județene și 17 parteneriate cu alte instituții. 

 În anul 2017 s-a demarat acțiunea de colectare a datelor privind editarea unui “Manual de educație 

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

bibliografice. 

 În cursul anului 2017 au fost organizate 14 acțiuni de igienizare, din care 8 acțiuni cu participarea 

voluntarilor.  Au fost colectate peste 8 tone  deșeuri. 

P4 Management și administrare 

4.1. Echipament și infrastructură de funcționare 

 Mijloacele fixe și obiectele de inventar achiziționate în anul 2017, din fonduri provenite de la Regia 

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

4.2. Personal de conducere, coordonare, administrare 

 

Prevederi 2016 2017 

Număr posturi Conform HG 230/2003 18 18 

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

nr.49/23.05.2014, nr.142/19.11.2014 

18 18 

Număr posturi conform organigramei 
aprobată de Consiliul de Administrație 

al RNP-Romsilva nr. 19/29.07.2016 

19 19 

Realizat 2016 2017 

Număr personal  la sfârșitul anului 16 16 

Număr mediu de personal 16 16 

Număr posturi vacante la sfârșitul 
anului 

3 3 

Structura posturilor prevăzute în organigrama aprobată: 

Total 19 posturi, din care: 

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

- 12 personal teren. 



           
 
 

 
   
   
   

 
 
 

19 
 

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA 
RNP-Romsilva - Administraţia  

Parcului Naţional Munţii Rodnei R.A 
 

Str. Principală;  Nr. 1445;  Rodna;  jud. B-N; Cod poștal 427245; 
Telefon: 004/ 0263 377715; Fax: 004/ 0263 377181 

E-mail: apnmr@bistrita.rosilva.ro Pagina web: www.parcrodna.ro  
 

La data de 31.12.2017 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 ariilor naturale protejate de interes național incluse, au fost finalizate în 

termen și au fost înaintate la MMAP (actualmente MM) cu adresa APNMR nr. 880/09.09.2016. Prin adresa 

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

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

către MMAP - Direcţia Evaluare Impact şi Controlul Poluării și a fost solicitată declanșarea procedurii de 

emitere a avizului SEA.  

În cursul lunii ianuarie 2017, prin adresa Cabinet Ministru nr. 332/DC/19.01.2017 a fost delegată 

competența pentru emiterea evaluării de mediu, către Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița -Năsăud.  

În data de 18 decembrie 2017, PM și regulamentul PNMR au fost analizate în cadrul CSC (Comitetul 

Special Constituit), organizat de către APM BN, la care au participat factorii interesați din județele BN și 

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

Științific au formulat răspuns în termen.  

 În cursul anului 2017, APNMR nu a derulat proiecte cu finanțare europeană/alte surse de finanțare care 

vizează aria naturală protejată.  

 În cursul anului 2017 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 2016, 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. 

- A fost redactată și transmisă nota de reconciliere contabilă pentru trimestul IV 2016 - nu au 

fost înregistrate diferențe. 
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- A fost întocmită și transmisă la OIR POS Mediu Cluj situația rezultatelor proiectului.  

- A fost introdusă acțiunea de contestare în instanță, prin contencios administrativ și fiscal, 

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

bugetare.  

- În data de 16 octombrie 2017, managerul de proiect și 3 membri ai comisiei de atribuire a 

contractului de prestări servicii nr. 364/1300/31.05.2011, încheiat cu SC BIOTA and 

Consulting Research SRL, au fost convocați la sediul DLAF București, în baza adresei nr. 

88/2015 din data de 09.10.2017, care efectuează o acțiune de control privind implementarea 

proiectului. 

- Au fost de asemenea comunicate către DLAF activităţile realizate de SC Biota and Consulting 

Research SRL conform contractului, precum şi plăţile efectuate către această societate de către 

RNP Romsilva – Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei RA.  

- Au fost transmise către OIR POS Mediu Cluj, toate situațiile solicitate, referitoare la proiect. 

4.4. Instruire personal 

În cursul anului 2017, angajații APNMR au participat la 17 cursuri de instruire, conferințe, 

simpozioane și întâlniri de lucru, după cum urmează: 

 În data de 10 februarie 2017 biologul parcului a participat la Agenția Națională pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale-București, la reuniunea de informare și 

consiliere, pentru programul Erasmus+. 

 În data de 21 februarie 2017, biologul parcului a participat la prima întrunire cu reprezentanții Comisiei 

Patrimoniului Speologic Român, organizată la sediul RNP-Romsilva, pentru discutarea aspectelor  legate de 

managementul peșterilor de pe raza PNMR. 

 În perioada 22-24 martie 2017 directorul, biologul și șeful pazei din cadrul APNMR au participat la 

instructaje tematice organizate de către Regia Națională a Pădurilor-Romsilva, Serviciul Arii Protejate la 

sediul Admistrației Parcului Natural Vânători Neamț. 

 În perioada 28-29 martie 2017 biologul și șeful pazei din cadrul APNMR au participat la cursurile de 

formare privind creşterea capacităţii de identificare a coridoarelor ecologice la nivel local, precum şi de 

gestionare şi monitorizare a acestora, organizate în cadrul proiectului COREHABS "Coridoare ecologice 

pentru habitate şi specii în România", organizate la Universitatea Transilvania din Brașov. 

 În data de 29 martie 2017 biologul parcului a participat la întâlnirea de lucru cu factorii interesați în cadrul 

proiectului IMPACT, organizată la sediul Institutului Naţional de Cercetare şi Dezvoltare în Turism din 

Bucureşti. 
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  În intervalul 4-6 aprilie 2017, 2 reprezentanți din cadrul APNMR au participat la Parcul Natural Porțile de 

Fier la Conferința pentru diseminarea rezultatelor proiectului "Măsuri de conservare a ecosistemelor de 

pădure și de zone umede din arealul PNPF". 

 În perioada 21-23 aprilie 2017, doi reprezentanți din cadrul APNMR au participat la Zărnești la instruirea 

anuală a rangerilor organizată de Asociația Rangerilor din România. 

 În intervalul 20-25 aprilie 2017, biologul parcului a participat la ”Forumul BalkaNatureNet”  din Tirana - 

Albania. Evenimentul a fost organizat de Alfred Toepfer Academy for Nature Conservation (NNA) din 

Germania, în colaborare cu German Federal Environmental Foundation (DBU) și Heidehof Foundation. 

 În perioada 26-27 aprilie 2017, contabilul șef a participat la Direcția Silvică Cluj la instruirea cu privire la 

utilizarea/actualizarea programelor ERP. 

 În data de 19 mai 2017, doi reprezentanți din cadrul APNMR au participat la Simpozionul Științific 

național "Patrimoniul natural al României" ediția a III-a, organizat de către Muzeul Județean de Mineralogie 

din Baia Mare. 

 În data de 28 iunie 2017, biologul parcului a participat la Cluj, la Conferința "Stimularea transferului de 

cunoștințe și tehnologie între organizațiile de cercetare-dezvoltare în silvicultură și unitățile economice din 

sectorul forestier și accesul acestora la inovare", în cadrul proiectului "Creșterea competitivității economice 

a sectorului forestier și a calității vieții prin transfer de cunoștinte, tehnologie și competențe CDI- 

CRESFORLIFE" - Programul Operațional Competitivitate - Axa 1 CDI. La evenimentul organizat de catre 

ICAS Cluj,  au participat peste 30 de reprezentanți ai ocoalelor silvice, custozi de arii protejate, direcții 

silvice. 

 În intervalul 3 - 6 octombrie, directorul și responsabilul cu conștientizarea au participat la Bușteni, la 

întâlnirea de lucru organizată de RNP - Romsilva, pe tema educație ecologică și forestieră/ conștientizare. 

 În data de 9 octombrie 2017, un agent de teren a participat la Atelierul „Sharing Nature-Să împărtășim 

Bucuria Naturii”, care a avut loc la Târgu Mureș.  

 În data de 10 octombrie 2017, responsabilul în domeniul tehnologiei informației și un agent de teren au 

participat la Atelierul „Sharing Nature-Să împărtășim Bucuria Naturii”, care a avut loc la Hotelul 

Universitas, UBB din Cluj Napoca. Atelierul a fost susținut de Greg Traymar, expert în educație de mediu și 

trainer internațional, directorul Sharing Nature Worldwide. Metoda de educație experimentală propusă – 

Flow Learning – și folosirea inspirației și a conectării cu lumea vie ca instrumente de deschidere și de 

dezvoltare a abilităților copiilor. Atelierul a avut la bază cele patru etape ale conceptului Flow Learning, în 

care entuziasmul, concentrarea, experimentarea, dar și comuniunea cu ceilalți sunt elemente la fel de 

importante.  
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 În intervalul 25-28 octombrie 2017, biologul APNMR a participat la cursul axat pe implicarea factorilor de 

interes în domeniul cooperării transectoriale."Sub același acoperiș" a fost eveniment internațional de 

cooperare transsectorială pentru tinerii cu mai puține oportunități, în special pentru tinerii romi, pentru a 

permite implicarea lor activă și integrarea în societate. La acest seminar au participat 11 țări europene: 

Estonia, Germania, Italia, Irlanda, Lituania, Polonia, Portugalia, România, Spania, Turcia și Marea Britanie, 

organizat în cadrul programului ERASMUS +. Programul constă într-un complex de metode interactive și de 

prezentare, promovarea expertizei și experienței, grupuri de lucru pe tema integrării grupurilor defavorizate 

în activități comune, exemple de bune practici, opotunități de colaborare în viitorul apropiat. 

 În data de 9 noiembrie 2017, biologul parcului a participat la întrunirea organizată de către Institutul 

Naţional de Cercetare şi Dezvoltare în Turism, la sediul acesteia din Bucureşti. La întrunire au participat 

reprezentanţi ai administraţiilor de parcuri naţionale şi naturale din România (Munţii Rodnei, Vânători-

Neamţ, Ţara Haţegului, Rezervaia Biosferei Delta Dunării), RNP - Romsilva, Ministerul Mediului. 

Întrumirea a avut loc în cadrul proiectului IMPACT (Innovative Models for Protected Areas: exChange and 

Transfer) care este co-finanţat din FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) prin Programul de 

Cooperare Interregională INTERREG EUROPE, încadrându-se în Axa prioritară 4: Mediu și utilizarea 

eficientă a resurselor, Obiectivul specific 4.1: Îmbunătăţirea politicilor de patrimoniul natural şi cultural. 

 În perioada 21-23.11.2017, biologul PNMR a participat la instructajul organizat de către RNP-Romsilva la 

Călimănești cu toți biologii din țară. 

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 2016 și 2017 (lei): 

Anul 

BUGET 
REALIZAT 
2016 RNP + 

SURSE 
PROPRII 

BUGET 
REALIZAT 

2016 DIN 
PROIECTE 

BUGET 
REALIZAT 
2017 RNP + 

SURSE 
PROPRII 

BUGET 
REALIZAT 

2017 DIN 
PROIECTE 

P1 Managementul biodiversității     

1.1. Inventariere și cartare 8670 0 37795 0 
1.2. Monitorizarea stării de conservare 22390 0 20273 0 
1.3. Paza, implementare reglementări și 
măsuri specifice de protecție 233819 0 325441 0 
1.4. Managementul datelor 39317 0 54338 0 
1.5. Reintroducerea unor specii extincte 2197 0 0 0 
1.6. Reconstrucție ecologică 116 0 0 0 
Subtotal 306509 0 437847 0 

P2 Turism     

2.1. Infrastructura de vizitare 3351 0 5273 0 
2.2.Servicii, facilități de vizitare și 4469 0 1876 0 
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Anul 

BUGET 
REALIZAT 
2016 RNP + 

SURSE 
PROPRII 

BUGET 
REALIZAT 

2016 DIN 
PROIECTE 

BUGET 
REALIZAT 
2017 RNP + 

SURSE 
PROPRII 

BUGET 
REALIZAT 

2017 DIN 
PROIECTE 

promovarea turismului 
2.3. Managementul vizitatorilor 16786 0 27688 0 
Subtotal 24606 0 34837  

P3 Conștientizare, conservare tradiții  
și comunități locale  

 
 

 

3.1. Tradiții și comunități 15734 0 11032 0 
3.2. Conștientizare și comunicare 49280 42 36333 0 
3.3. Educație ecologică 532 0 10242 0 
Subtotal 65546 42 57607  

P4 Management și Administrare     

4.1. Echipament și infrastructura de 
funcționare 166933 35339 152142 14521 
4.2. Personal conducere, coordonare, 
administrare 297338 3212 401081 0 
4.3. Documente strategice și de 
planificare 26457 0 40908 0 
4.4. Instruire personal 19929 0 18303 0 
Subtotal 510657 38551 612434 14521 
TOTAL GENERAL  907318 38593 1142725 14521 

 
Situația tarifelor încasate în anii 2016 și 2017: 
 

Valoarea tarifelor încasate în 
anul 2016 

lei Valoarea tarifelor încasate în 
anul 2017 

lei 

TOTAL 122021 TOTAL 118177 

Din care:  Din care:  
Tarife de avizare 89717 Tarife de avizare 91600 

Prestări servicii diverse 28836 Prestări servicii diverse 26573 
Amenzi și penalități 2991 Amenzi și penalități 0 

Sponsorizări 470 Vânzare active 0 
Venituri din dobânzi 7 Venituri din dobânzi 4 

Cheltuieli din venituri proprii 
2016 

lei Cheltuieli din venituri proprii 
2017 

lei 

TOTAL 122021 TOTAL 118177 
Din care:  Din care:  

materiale (piese auto, 
combustibil, birotică, 

echipament de teren, energie 
electrică) 

47547 

materiale (piese auto, 
combustibil, birotică, 

echipament de teren, energie 
electrică) 

18334 
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Valoarea tarifelor încasate în 
anul 2016 

lei Valoarea tarifelor încasate în 
anul 2017 

lei 

servicii (întreținere și reparații 
clădiri, autoturisme, tehnică de 

calcul, deplasări, cheltuieli 
poștale și telecomunicații, 

comisioane bancare, impozite si 
taxe), amorizare mijloace fixe 

36317 

servicii (întreținere și reparații 
clădiri, autoturisme, tehnică de 

calcul, deplasări, cheltuieli 
poștale și telecomunicații, 

comisioane bancare, impozite si 
taxe), amorizare mijloace fixe 

44609 

Cheltuieli cu personalul 38157 Cheltuieli cu personalul 55234 
4.6. Bugetul alocat pentru anul următor (sursele de finanțare, valoare, activități propuse) 

Anul 2018 

BUGET 
PREVĂZUT Anul 

2018 RNP + 
SURSE PROPRII 

BUGET 
PREVĂZUT Anul 

2018 din  
PROIECTE 

P1 Managementul biodiversității   
1.1. Inventariere și cartare 45000 0 
1.2. Monitorizarea stării de conservare 30000 0 

1.3. Paza, implementare reglementări și măsuri 
specifice de protecție 360000 

0 

1.4. Managementul datelor 60000 0 

1.5. Reintroducerea unor specii extincte 0 0 

1.6. Reconstrucție ecologică 0 0 

Subtotal 495000 0 

P2 Turism   
2.1. Infrastructura de vizitare 10000 0 

2.2.Servicii,facilități de vizitare și promovarea 
turismului 10000 

0 

2.3. Managementul vizitatorilor 35000 0 

Subtotal 55000 0 

P3 Conștientizare, conservare tradiții și 
comunități locale 

 
 

3.1. Tradiții și comunități 15000 0 
3.2. Conștientizare și comunicare 50000 0 
3.3. Educație ecologică 15000 0 
Subtotal 80000 0 

P4 Management și Administrare   
4.1. Echipament și infrastructura de funcționare 200000 15000 
4.2. Personal conducere, coordonare, administrare 450000 0 
4.3. Documente strategice și de planificare 50000 0 
4.4. Instruire personal 20000 0 
Subtotal 720000 15000 
TOTAL GENERAL 1350000 15000 
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Venituri proprii propuse a se realiza în anul  2017 
 

Nr. Crt. Sursa de venituri Lei 

1 Prestări servicii 26000 

2 Închirieri diverse 5000 

3 Tarife de vizitare 1000 

4 Tarife de avizare 90000 

6 Cazare 1000 

7 alte venituri 2500 

TOTAL 125000 
 
 

Director, 

Ing. Doina JAUCA 

 

 

 

 
 


