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RNP-Romsilva-Administrația Parcului Național Munții Rodnei.R.A. 

ATITUDINEA TA CONTEAZĂ!     

Ariilor naturale protejate preluate în administrare: 

● Parcul Național Munții Rodnei ;   

● Situl de importanță comunitară ROSCI0125 Munții Rodnei;  

● Aria de protecție avifaunistică  ROSPA0085 Munții Rodnei;  

● 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. 

Obiectivele de conservare care au stat la baza înființării Parcului Național 

Munții Rodnei sunt: conservarea biodiversităţii şi a peisajului; protecţia speciilor rare şi valoroase; 

promovarea şi încurajarea turismului; 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. 
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În cursul semestrului I al anului 2020, RNP—Romsilva—Administrația Parcului Național Munții Rodnei a demarat următoarele activități: 

· s-au inventariat și monitorizat speciile de floră și faună; 

· au avut loc patrulări pe baza graficelor mixte APNMR, ocoale silvice, Jandarmeria Montană Borșa și Rodna, Detașamentul 3 Năsăud, 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 sem. I al anului 2020 s-au realizat un număr de 288 acțiuni de 
patrulare; 

· s-au reparat și s-au amplasat panouri informative în următoarele locații: Valea Vinului, Pietroasa, Cascada Cailor și Gura Lalei; 

· s-au întreținut traseele turistice, traseele tematice și locurile de campare existente în următoarele locații: Valea Blaznei, Pasul Rotunda, lângă 

Stația Meteo, Tarnița la Cruce, Sub Vârful Repedea, Puzdrele, între Șaua Gărgălău și Șaua Galațului, Lala Mică, Izbucul Izei și Valea Vinului; 

· s-au amenajat 2 puncte belvedere și popas prin amplasarea de măsuțe și băncuțe la Valea Blaznei și Șarampina; 

· s-au elaborat materiale de promovare, precum: postere, magneți, pliante pentru turiști, DVD-uri etc; 

· s-au însoțit în teren grupuri de turiști; 

· s-au monitorizat vizitatorii prin observații directe în teren și s-au aplicat chestionare; 

· s-au prmovat produse locale pe pagina de facebook a parcului și anume: costumele populare din zona parcului, sculptura în lemn și brânza 

produsă de către Asociațiile de crescători de animale din zonă; 

· s-au organizat acțiuni de conștientizare în rândul școlilor limitrofe parcului, dar din cauza pandemiei cu COVID-19, acestea au fost în număr mai 

redus, decât în anii precedenți. 

rodnaparc@gmail.com                                                                              www.parcrodna.ro 

Poiana cu narcise  
din Masivul Saca 

Vedere de ansamblu 


