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    În cadrul acestor 4 acţiuni de evaluare turişti care se organizează în fiecare trimestrul, s-au 

aplicat şi 105 chestionare turiștilor care au vizitat PNMR. 

 

P3 Conștientizare, conservare tradiții și comunități locale 

3.1. Tradiții și comunități 

 Datorită pandemiei cu COVID-19 toate manifestările locale tradiționale/folcorice au fost anulate. 

 În data de 27 august, directorul și specialistul în domeniul tehnologiei informației din cadrul 

APNMR au participat la Complexul Muzeal Bistrița - Năsăud  la evenimentul “Lansarea brandului 

Județului Bistrița Năsăud” cu un stand cu materiale informative și costume populare specifice 

zonei.  

 S-au promovat pe pagina de facebook a parcului produse locale (costume populare, sculptura în 

lemn și brânza). 

 

3.2. Conștientizare și comunicare 

 Au fost întocmite și aprobate în CD al APNMR Planul activităților de conștientizare pentru anul 

2020, Planul de educație ecologică pentru anul 2020 și Planul activităților de turism pentru anul 

2020.  

 Au fost întocmite și aprobate în CD al APNMR ediția revizuită a Strategiei de management a 

vizitatorilor din PNMR pantru anul 2020 și Strategiei de comunicare pentru anul 2020. 

 Datorită pandemiei cu COVID-19 toate acțiunile de conștientizare și comunicare au fost anulate. 

 Cu ocazia acțiunii „Caravana Munților Rodnei” și a „Zilei Păsărilor și Arborilor” s-au organizat 3 

prezentări ale parcului la sediul APNMR la care au participat Liceul Tehnologic Florian Porcius 

Rodna - Clasa a VI a A - 30 (1 cadru didactic, 29 elevi), Liceul Tehnologic Silvic Năsăud – 

Clasa a IX – a B - 20 (2 cadre didactice, 18 elevi), Liceul Tehnologic Florian Porcius Rodna - 

Clasa a VI a B - 18 (1 cadru didactic, 17 elevi). Cu ocazia prezentărilor organizate s-au 

distribuit materiale publicitare: pliante, postere, flyere, DVD-uri cu filme documentare. 

 A fost actualizată baza de date cu școlile și membrii cluburilor ECO. 

 În anul 2020 au fost organizate 4 acțiuni 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. 

 Datorită pandemiei cu COVID-19 toate acțiunile din Planul de conștentizare și educație ecologică 

nu au putut fi realizate integral, o serie de prezentări au fost realizate în teren turiștilor  care au 

vizitat PNMR. 

 Dinamica prezentărilor în perioada 2014-2020 este redată în continuare: 



           
 
 

 
   
   
   

 

32 
 

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  
 

 

 Au fost promovate online Ziua Europeană a Parcurilor și Ziua Parcului Național Munții Rodnei. 

 Câte un reprezentant din cadrul APNMR a participat la 6 întâlniri tematice, conferințe după cum 

urmează: dezbaterea publică a Amenajamentului silvic al Ocolului Silvic Dragormirești, 

întâlnirea de lucru la MMAP referitoare la Rezervația Biosferei Pietrosul Mare (Munții Rodnei), 

întâlnirea de lucru la RNP-Romsilva referitoare la Rezervația Biosferei Pietrosul Mare (Munții 

Rodnei), întâlnirea tematică la Bistrița cu Forumul Montan din România, Investiții teritoriale 

integrate Munții Rodnei - la sediul Centrului de Cercetare, Inovare, Proiectare și Formare 

Profesională Silvania, Conferința I-a de amenajare a fondului forestier proprietate publică a 

comunei Romuli. 

 În cursul anului 2020 au fot realizate 8 interviuri mass-media (TV Sângeorz Băi, TVR1, Antena 

1, Prima, Radio România Actualități). 

 Au fost publicate 62 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 – 237 postări.  

 Toate articolele apărute în presa scrisă, de la înființarea APNMR și până în prezent sunt arhivate 

în biblioteca parcului. 

 A fost actualizată 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 2020. 

  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. 
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  Au fost încheiate un număr de 6  parteneriate, după cum urmează: Asociația de turism montan - 

Hai pe munte! - Iași, Asociația Fly Fishing Bistrița, Liceul Tehnologic Florian Porcius Rodna, Liceul 

Silvic Năsăud, Asociația Profesorilor de Biologie, Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu - Gradinița cu 

Program Normal Nr. 1 Maieru. 

 În cursul anului 2020 au fost organizate 17 acțiuni de igienizare. Au fost colectate peste 2,3 tone  

deșeuri. 

 

P4 Management și administrare 

4.1. Echipament și infrastructură de funcționare 

 Mijloacele fixe și obiectele de inventar achiziționate în anul 2020, din fonduri provenite de la 

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

 

4.2. Personal de conducere, coordonare, administrare 

 

Prevederi 2019 2020 

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 2019 2020 

Număr personal  la sfârșitul anului 17 16 

Număr mediu de personal 17 16 

Număr posturi vacante la sfârșitul 
anului 

2 3 

Structura posturilor prevăzute în organigrama aprobată: 

Total 19 posturi, din care: 

- 7 aparat parc, din care 1 post de conducere; 

- 12 personal teren. 

La data de 31.12.2020 sunt vacante 3 posturi: 1 post "Specialist în domeniul educației 

ecologice" și 2 posturi "Ranger". 
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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 2020, APNMR nu a derulat proiecte cu finanțare europeană/alte surse de 

finanțare care vizează aria naturală protejată.  

 În cursul anului 2020 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:  

- Au fost monitorizate speciile de faună și floră (conform PAL 2020 aprobat) în teren, 

au fost completate fișe de monitorizare, iar datele din fișe au fost introduse în 

aplicația BIMS. 

- Au fost inventariate toate bunurile dobândite în cadrul proiectului. 

 S-a transmis propunerea APNMR pentru noua componență a Consiliului Științific înființat pe 

lângă Administrația Parcului Național Munții Rodnei, spre avizare Ministerului Mediului Apelor și 

Pădurilor și s-a emis OM nr. 336/28.02.2020 cu noua componență a Consiliului Științific înființat pe 

lângă Administrația Parcului Național Munții Rodnei. 

 

4.4. Instruire personal 

 În cursul anului 2020, angajații APNMR au participat la 2 cursuri de instruire (curs de prim ajutor 

– un ranger și SSM – un ranger).  

 În data de 6 august 2020 directorul parcului a participat la întâlnirea de lucru la Parcul Natural 

Bucegi la care au participat secretarul de stat al MMAP, președintele ANANP și reprezentanții 

RNP-Romsilva.  

 S-a instruit personalul parcului cu privire la legislația specifică, reglementări noi 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) 
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Situația bugetului realizat în anii 2019 și 2020 (lei): 

Anul 

BUGET 
REALIZAT 
2019 RNP 
+ SURSE 
PROPRII 

BUGET 
REALIZAT 
2019 DIN 

PROIECTE 

BUGET 
REALIZAT 
2020 RNP 
+ SURSE 
PROPRII 

BUGET 
REALIZAT 
2020 DIN 

PROIECTE 

P1 Managementul biodiversității     

1.1. Inventariere și cartare 20.715 0 7.836 0 
1.2. Monitorizarea stării de 
conservare 

77.935 0 85.638 
0 

1.3. Paza, implementare reglementări 
și măsuri specifice de protecție 

671.945 0 597.743 
0 

1.4. Managementul datelor 24.025 0 33.611 0 
1.5. Reintroducerea unor specii 
extincte 

1.217 0 1.102 
0 

1.6. Reconstrucție ecologică 1.740 0 3.233 0 
Subtotal 797.577 0 729.163 0 

P2 Turism     
2.1. Infrastructura de vizitare 31.094 2.849 14.438 0 
2.2.Servicii, facilități de vizitare și 
promovarea turismului 

34.858 0 10.507 0 

2.3. Managementul vizitatorilor 25.663 0 30.494 0 
Subtotal 91.615 2.849 55..439 0 

P3 Conștientizare, conservare 
tradiții  și comunități locale 

   
 

3.1. Tradiții și comunități 1.783 0 1.729 0 
3.2. Conștientizare și comunicare 54.563 0 15.114 0 
3.3. Educație ecologică 2.090 0 6.042 0 
Subtotal 58.436 0 22.885 0 

P4 Management și Administrare     

4.1. Echipament și infrastructura de 
funcționare 

65.868 1.106 121.105 
92 

4.2. Personal conducere, 
coordonare, administrare 

304.052 0,00 322.390 
0,00 

4.3. Documente strategice și de 
planificare 

13.362 0,00 7.510 
0,00 

4.4. Instruire personal 108.792 0,00 100.869 0,00 
Subtotal 492.074 1.106 551.874 92 
TOTAL GENERAL  1.439.702 3.955 1.359.361 92 

 
Situația tarifelor încasate în anii 2019 și 2020: 

Valoarea tarifelor încasate 
în anul 2019 

lei Valoarea tarifelor încasate 
în anul 2020 

lei 

TOTAL 146.548 TOTAL 166.869 

Din care:  Din care:  
Tarife de avizare 100.618 Tarife de avizare 139.068 



           
 
 

 
   
   
   

 

36 
 

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  
 

Valoarea tarifelor încasate 
în anul 2019 

lei Valoarea tarifelor încasate 
în anul 2020 

lei 

Prestări servicii diverse, 
vânare materiale 

39.336 
Prestări servicii diverse, 

vânare materiale 
0 

Amenzi și penalități 0 Amenzi și penalități 0 
Tarife de vizitare 6.592 Tarife de vizitare 27.801 
Vânzare active 0 Vânzare active 0 

Venituri din dobânzi 2 Venituri din dobânzi 0 

Cheltuieli din venituri 
proprii 2019 

lei Cheltuieli din venituri 
proprii 2020 

lei 

TOTAL 146.548 TOTAL 166.869 
Din care:  Din care:  

materiale (piese auto, 
combustibil, birotică, 

echipament de teren, energie 
electrică) 

27.391 

materiale (piese auto, 
combustibil, birotică, 

echipament de teren, energie 
electrică) 

25.554 

servicii (întreținere și reparații 
clădiri, autoturisme, tehnică 

de calcul, deplasări, cheltuieli 
poștale și telecomunicații, 

comisioane bancare, impozite 
si taxe), amortizare mijloace 

fixe 

59.100 

servicii (întreținere și reparații 
clădiri, autoturisme, tehnică 

de calcul, deplasări, cheltuieli 
poștale și telecomunicații, 

comisioane bancare, 
impozite si taxe), amortizare 

mijloace fixe 

35.383 

Cheltuieli cu personalul 60.057 Cheltuieli cu personalul 105.932 
 

4.6. Bugetul alocat pentru anul următor (sursele de finanțare, valoare, activități propuse) 

Anul 2021 

BUGET 
PREVĂZUT Anul 

2021 RNP + 
SURSE PROPRII 

BUGET 
PREVĂZUT Anul 

2021 din  
PROIECTE 

P1 Managementul biodiversității   
1.1. Inventariere și cartare 30.000 0 
1.2. Monitorizarea stării de conservare 117.000 0 
1.3. Paza, implementare reglementări și 
măsuri specifice de protecție 

700.000 0 

1.4. Managementul datelor 35.000 0 
1.5. Reintroducerea unor specii extincte 1.200 0 
1.6. Reconstrucție ecologică 1.500 0 
Subtotal 884.700 0 
P2 Turism   
2.1. Infrastructura de vizitare 40.000 0 
2.2.Servicii,facilități de vizitare și promovarea 
turismului 

35.000 0 

2.3. Managementul vizitatorilor 25.000 0 
Subtotal 100.000 0 
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Anul 2021 

BUGET 
PREVĂZUT Anul 

2021 RNP + 
SURSE PROPRII 

BUGET 
PREVĂZUT Anul 

2021 din  
PROIECTE 

P3 Conștientizare, conservare tradiții și 
comunități locale 

 

 
3.1. Tradiții și comunități 10.000 0 
3.2. Conștientizare și comunicare 52.000 0 
3.3. Educație ecologică 10.000 0 
Subtotal 72.000 0 

P4 Management și Administrare   
4.1. Echipament și infrastructura de 
funcționare 

150.000 
0 

4.2. Personal conducere, coordonare, 
administrare 

350.000 
0 

4.3. Documente strategice și de planificare 13.000 0 
4.4. Instruire personal 152.300 0 
Subtotal 665.300 0 
TOTAL GENERAL 1.722.000                             0 
 

Venituri proprii propuse a se realiza în anul  2021 
 

Nr. Crt. Sursa de venituri Lei 

1 Prestări servicii 0 

2 Închirieri diverse 0 

3 Tarife de vizitare 30.000 

4 Tarife de avizare 110.000 

6 Cazare 0 

7 alte venituri 0 

TOTAL 140.000 
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PLAN DE CONŞTIENTIZARE ŞI COMUNICARE AL ADMINISTRAŢIEI PARCULUI 

NAŢIONAL MUNTII RODNEI 

2021 

 

Foto (Prezentare  PNMR și a proiectelor care se desfășoară pe raza PNMR la Şcoala Gimnazială 

din Coşbuc, jud. Bistriţa-Năsăud cu ocazia ,,Zilei Pământului”. 

 

Aspecte generale 

Ariile protejate, zonele în care scopul principal îl constituie conservarea şi protecţia naturii şi 

a valorilor culturale, sunt importante pentru toate segmentele societăţii. Ele pot servi drept modele 

de dezvoltare armonioasă a societăţii umane, deoarece în aceste arii se promovează, mai mult 

decât în alte zone, managementul durabil al resurselor naturale şi culturale. Ariile protejate sunt de 

importanţă deosebită pentru noi toţi, ele oferind posibilitatea descoperii naturii sau a tradițiilor 

locale, practicarea de mişcare în aer liber, tratamente pentru sănătate, evadare din viaţa cotidiană, 

petrecerea timpului cu prietenii, accesul necondiţionat la natură şi beneficiile ei. 

  Dar pentru ca ariile protejate să-şi „îndeplinească menirea” este foarte important ca toţi cei 

ce sunt influenţaţi de existenţa unei arii protejate ca şi toţi cei ce pot beneficia într-un fel sau altul 

de faptul că avem arii protejate, să cunoască un minim de noţiuni şi principii legate de acestea, să 

se identifice cu acestea, devenid parte din ele. Public larg, factori interesaţi sau comunităţi locale, 
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cu toţii  trebuie să înţealeagă ce sunt acestea şi de ce este important să le accepte, chiar să ajute 

la menţinerea lor.Astefel prin planul de comunicare si constientizare Administratia Parcului 

National Muntii Rodnei isi  propune să protejeze mai bine natura pentru binele oamenilor, să 

comunice mai eficient importanţa Parcului National Muntii Rodnei, dar şi să contribuie la creşterea 

calităţii turismului în zonă.  

Parcului National Muntii Rodnei se suprapune peste situl Natura 2000 ROSCI0125, 

ROSPA0085  Muntii Rodnei, situri de importanţã europeană, declarat pentru cele 44 specii de 

mamifere (urs, vidră, râs etc.), 8 specii de amfibieni , 13 specii de peşti, 150 specii de pasari şi 12 

speci de plante rare (Leontopodium alpinum, Gentiana lutea, Gentiana punctata, Angelica 

archangelica, Trollius euroapeus, Nigritella rubra, Silene nivalis, Papaver corona-sancti-stephani, 

Pinus mugo, Pinus cembra, Taxus baccata, Rhododendron myrtifolium), toate fiind specii de 

importanţă europeană şi naţională. Totodată aici întâlnim şi o suprafaţă de peste 100 hectare 

păduri virgine.  

 

1. Context si scop  

Managementul eficient al unei arii protejate implică implementarea unui plan de comunicare 

si constientizare eficient. O comunicarea eficientă a mesajelor specifice ariei naturale protejate va 

conduce la implicarea unui număr cât mai mare de factori interesaţi în conservarea şi dezvoltarea 

durabilă a naturii, facilitarea unui dialog care să genereze informaţii noi şi conştientizarea 

importanţei valorilor naturale, menţinerea motivaţiei colective în rândul comunităţilor locale şi a 

publicului larg.  

Deși au fost întreprinse numeroase acțiuni de comunicare și conştientizare a publicului prin 

diferite mijloace, rezultatul acestora a fost modest. Parcului National Muntii Rodnei este parte 

integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000, fiind declarat sit de interes comunitar: 

ROSCI0125 Muntii Rodnei si Sit de protectie avifaunistica ROSPA0085 Muntii Rodnei. Parcul 

Naţional Munţii Rodnei este cel mai mare parc național din Carpaţii Orientali, situat în partea 

nordică a lanțului Carpatic, suprapunându-se peste cea mai mare parte a ariei Munţilor Rodnei, 

având o suprafață de 46399 ha. Acesta este situat pe teritoriul administrativ teritorial al judeţelor 

Bistriţa Năsăud (pe o suprafață de 37504 ha) şi Maramureş (pe o suprafață de 9698 ha). În 

interiorul parcului există o singură localitate - satul Valea Vinului – județul Bistrița - Năsăud  şi 

intravilanul de 5,03 ha din localitatea Borşa - județul Maramureș - strada Fântâna. S-a constatat 

necesitatea elaborării unui plan de comunicare si constientizare  adecvat, bazat pe principiile 

generale ale relațiilor publice, al cărui rezultat să ducă atât la cunoașterea ariei protejate, a 

peisajului unic, a caracteristicilor deosebite ale acestuia, cât şi la cunoaşterea rolului administrației, 
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a scopului și obiectivelor acesteia. Un plan de  comunicare si constientizare care să pornească de 

la aspectele specifice ale Parcului National Muntii Rodnei şi să vorbească prin mesaje diferite, dar 

unitare, tuturor factorilor implicaţi, direct sau indirect, în administrarea acestei zone.  

     SCOPUL acestui plan de comunicare si constientizare este acela de a determina creşterea 

vizibilităţii ariei protejate în rândul factorilor interesaţi din Parcului National Muntii Rodnei, 

determinarea unei schimbări pozitive în atitudinea acestora faţă de statutul de arie protejată, sit 

Natura 2000 şi o implicare activă în implementarea planului de management . 

Planul de  comunicare si constientizare  este bazat pe analiza situaţiei actuale, analiza 

factorilor interesaţi din zonă, precum şi pe alte aspecte concrete legate de acţiuni de comunicare 

specifice (mesaje, canale de comunicare, activităţi, etc.). Documentul se doreşte a fi un model 

pentru orice administator sau custode de arie protejată, precum şi un sprijin pentru continuarea 

muncii de comunicare si constientizare a administraţiei ariei protejate. 

2. Context socio-economic 

Suprafața Parcului National Muntii Rodnei este inclusă în teritoriile administrative ale 

comunităţilor locale cu impact asupra parcului care pot fi împărţite în trei categorii:  

Comunităţi situate în imediata vecinătate a parcului având suprafeţe în parc: comuna  

Rodna, Maieru, oraşul Sîngeorz – Băi, comuna Rebra, Telciu, Romuli, Săcel, Moisei, oraşul Borşa. 

Comunități situate în imediata vecinătate a parcului, dar fără suprafețe în parc: comuna Şanţ, 

Parva. 

Comunități situate la o distanță mai mare de parc, dar având suprafețe în parc: oraşul Năsăud, 

comuna Lunca Ilvei, Ilva Mare, Poiana Ilvei, Leşu, Ilva Mică, Feldru, Rebrişoara, Salva, Coşbuc, 

Nimigea, Zagra. 

De precizat faptul că în urma aplicării legilor funciare, proces care a avut loc în etape, în 

prezent statul Român deține pe raza parcului suprafaţa de 2732,69 ha fond forestier.  

Păşunile sunt deţinute de comunităţile locale, fiind folosite pe timpul verii pentru turmele de 

animale ale localnicilor. După 1989 s-a constatat o scădere pronunțată a efectivelor de animale 

domestice deținute de localnicii din comunitățile care dețin suprafețe în parc, dar începând cu anul 

2007, odată cu acordarea de subvenții de către Agenția pentru Plăți și Intervenții în Agricultură 

(APIA), efectivele au început să crească.  

În cadrul întâlnirilor  s-a făcut o analiză detaliată a factorilor de interes din aria Parcului 

National Muntii Rodnei. S-au avut în vedere utilizatorii de resurse, proprietarii sau administratorii 

de resurse, utilizatorii indirecţi de resurse, precum şi alte entităţi care au interese naturale, sociale 

sau culturale în zonă. În momentul de faţă este vorba de mai mult de 100 de factori interesaţi, 

grupaţi în funcţie de specificul lor. S-a analizat de asemenea ce importanţă are aria protejată ca 


