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 NR. 1458/MP/26.05.2021 

 

RNP – ROMSILVA - ADMINISTRAŢIA PARCULUI 

NAȚIONAL MUNȚII RODNEI R.A. 

 

 Conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 

cu modificările și completările ulterioare şi a Normelor de aplicare publicate în 2002, există 

obligaţia  comunicării din oficiu, prin afişare la sediu precum şi pe pagina de internet,  a 

următoarelor informaţii: 

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice 

(Anexa 1);   

b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de 

audienţe al autorităţii sau instituţiei publice (Anexa 2);   

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale 

funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice (Anexa 3);   

d) coordonatele de  contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, 

numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet (Anexa 4);   

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil (Anexa 5);   

f) programele şi strategiile proprii (Anexa 6);   

g) lista cuprinzând documentele de interes public ( Anexa 7); 

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii (Anexa 8); 

i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana 

se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate 

(Anexa 9). 

Pentru informaţii suplimentare, persoană de contact: 

Ing. Alina HĂDĂRĂU Responsabil IT/GIS - APNMR 

Tel: 0263/377715 

Fax: 0263/377181 

E-mail: hadarau_alina@yahoo.com ; apnmr@bistrita.rosilva.ro  

Tel. 0748125978 
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BULETIN INFORMATIV 

Anexa 1 

 Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei 

publice 

Ord. nr. 7/1990 MAPPM privind infiintarea a 13 parcuri nationale in Romania; 

OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile aduse de Rectificarea 

195/2005, Legea nr.265/2006, OUG nr. 57/2007, OUG nr.114/2007, OUG nr.164/2008; 

Legea nr. 107/25.09.1996 Legea Apelor, modificata si completata de OUG 3/2010; 

Legea nr. 46/2008 Codul Silvic, modificata si completata de OUG nr.193/2008, Legea nr. 

193/2009; 

HG nr.996/2008 pentru aprobarea instructiunilor cu privire la circulatia materialelor lemnoase si al 

instalatiilor de transformat lemn rotund; 

Legea nr.5/06.03.2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea 

a-III-a Zone Protejate; 

Legea nr.171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice 

Ordinul MMAP nr. 336/28.02.2020  privind aprobarea componentei Consiliului Stiintific înființat pe 

lângă Administrația Parcului National Munții Rodnei; 

Ordinul MMAP nr. 1075/06.07.2015 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare 

al Consiliilor Științifice constituite pentru ariile naturale protejate care necesită structuri de 

administrare; 

Ordinul MAPM nr. 1413/07.09.2010 privind aprobarea componentei Consiliului Consultativ de 

Administrare al Parcului National Muntii Rodnei  si aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare al acestuia; 

Contractul de Administrare  a Parcului National Muntii Rodnei din 22.05.2004 intre  R.N.P. – 

ROMSILVA si M.M.G.A. 

Legea nr.72/2002 – Legea Zootehniei, modificata si completata de OUG nr.49/2006, Legea 

nr.514/2006, OUG nr.66/2007, Legea nr. 281/2010; 

HG nr.940/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii zootehniei; 

HG nr.230/2003 privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale 

si constituirea administratiilor acestora, modificata prin HG 1529/2006; 

Ordinul nr.552/2003 al MAPAM, privind aprobarea zonarii interioare a parcurilor nationale si a 

parcurilor naturale, din punct de vedere al necesitatii de conservare a diversitatii biologice; 
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Ordinul nr.1533/2008 al MMDD privind procedura de incredintare a administrarii sau de atribuire a 

custodiei ariilor naturale protejate; 

Legea nr.407/2006 a vanatorii si a protectiei fondului cinegetic, modificata si completata de Legea 

nr.197/2007, Legea nr.215/2008, OUG nr.154/2008, OUG nr.102/2010; 

HG nr.1284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a 

retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania; 

Ordin nr.1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta 

comunitara ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania; 

OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 

si faunei salbatice, modificata si completata de OUG nr.154/2008, Legea nr.329/2009 si aprobata 

prin Legea nr.49 / 2011 

HG nr.229/2009 privind reorganizarea RNP Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si 

functionare. 

Ordinul MMAP nr. 307/01.04.2019 privind aprobarea Planului de management și al 

Regulamentului Parcului Național Munții Rodnei, al ROSCI0125 Munții Rodnei, al ROSPA0085 

Munții Rodnei și al celorlalte arii naturale protejate de interes național incluse 

 

ACHIZITII PUBLICE 

Legea nr.278/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2010 pentru 

modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor 

de concesiune de servicii. 

Ordinul nr. 314 din 12 Octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de 

participare la licitatii cu oferta independenta Interpretarea Ordinului Nr. 314 din 12 Octombrie 2010 

privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. 

O.U.G. nr. 76/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari 

publice si a contractelor de concesiune de servicii. 

Hotărârea nr. 1.482 din 25 noiembrie 2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.525/2007 

privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea 

Achizitiilor Publice 

Hotărârea nr. 827 din 22 iulie 2009 pentru aprobarea Normelor privind procedura specifica pentru 

elaborarea si transmiterea cererii de constatare a faptului ca o anumita activitate relevanta este 

expusa direct concurentei pe o piata la care accesul nu este restrictionat. 
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Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

Ordin nr. 1517 din 27 mai 2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de 

concesiune de lucrari publice si servicii in Romania 

Ghidul pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii in Romania 

Ordin nr.107 din 6 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de 

atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a 

contractelor de concesiune de servicii 

Ordin nr. 51/2009 privind accelerarea procedurilor de licitatie restransa si negociere cu 

publicare prealabila a unui anunt de participare 

Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 

contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

Hotărârea nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr. 34/2006 modificata si completata prin H.G. nr. 198/2007 

HG nr.942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

30/2006, cu modificarile si completarile aduse de 1.083/2007 

O.U.G. nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de 

atribuire a contractelor de achizitie publica, modificata si completata prin Legea 228/2007 si prin 

O.U.G. nr 129/2007. 

H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006. 

Regulamentul privind atribuirea contractelor de servicii cuprinse in anexa 2B 

Normele de aplicare ale Regulamentul privind atribuirea contractelor de servicii cuprinse in anexa 

2B. 

 

RESURSE UMANE 

Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, actualizată prin Legea nr. 40/2011 

O.M. nr.115/2002 referitor la organizarea si funcţionarea Comisiilor pentru incadrare promovarea in 

grade profesionale si gradaţii a personalului silvic. 

O.M. nr. 106/19.01.2011 privind numirea Consiliului de Administraţie al RNP-Romsilva. 
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O.M. nr. 216/2010 privind numirea dlui Valerian SOLOVĂSTRU in funcţia de Director General al 

RNP-Romsilva. 

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional defăsurate de zilieri. 

 

SECURITATEA SI PROTECTIA MUNCII 

Legea nr. 319/2006, legea sănătaţii si securitatii in muncă. 

HG nr.1425/2006, modificata prin HG nr. 955/2010, Norma metodologică de aplicare a Legii 

nr.319/2006. 

H.G. nr.1051/2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru manipularea manuală 

a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, in special la afecţiuni dosolombare. 

H.G. nr.1146/30.08.2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea in 

muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă. 

H.G. nr.1091/16.08.2006 privind cerinţele minime de sănătate si securitate pentru locuri de muncă. 

H.G. nr.971/26.07.2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de 

sănătate la locul de muncă. 

H.G. nr.1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de sănătate si securitate pentru utilizarea de 

către lucrători a echipamentelor individuale de protectie la locul de muncă. 

H.G. nr.1028/09.08.2006 privind cerinţele minime de sănătate si securitate in muncă referitoare la 

utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare. 

H.G. nr.1136/30.08.2006 privind cerinţele minime de sănătate si securitate referitoare la expunerea 

lucrătorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice. 

H.G. nr.457/18.04.2003 privind asigurarea securităţii uilizatorilor de echipamente electrice de joasă 

tensiune. 

OMMSSF nr.3/03.01.2007 pentru aprobarea Formularului pentru inregistrarea accidentului de 

muncă – FIAM- si a instrucţiunilor de completare a acestuia. 

Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. 

Legea nr. 524 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii Societatii Nationale 

de Cruce Rosie din Romania nr. 139/1995 

Legea nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul 

comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a 

acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice. 

Hotărâreă nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor 

Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor. 
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Hotărârea nr. 1.010 din 25 iunie 2004 pentru aprobarea normelor metodologice si a documentelor 

prevazute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia 

persoanelor 

ORDIN nr. 454 din 14 iulie 2003 privind aprobarea Normelor tehnice pentru protectia padurilor si a 

Indrumarilor privind aplicarea Normelor tehnice pentru protectia padurilor ORDIN nr. 786 din 2 

septembrie 2005 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor 

nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul 

situatiilor de urgenta. 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protectia maternitatii la locurile 

de munca. 

Legea nr. 25 din 5 martie 2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 

privind protectia maternitatii la locurile de munca 

Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor 

Hotărârea nr. 580 din 6 iulie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in 

perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca 

Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicata*) privind protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap*) 

 

EVIDENTA PATRIMONIULUI 

H.G. nr.76/2011 privind modificarea H.G. nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 

O.M.F.P nr.1718/2011 pentru aprobarea Precizarilor privind intocmirea si actualizarea 

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 

H.G. nr.53/2011 – privind aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii 255/2011. 

Legea nr. 255/2010 – privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică 

Legea nr. 192/2010 – privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si 

administrarea RNP in domeniul public local al unor unităţi teritorial administrative si in 

administrarea consiliilor locale respective 

H.G. nr. 1344/2010 – privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate in domeniul 

public l statului si in administrarea MMP prin RNP. 

H.G. nr. 229/2009 – privind reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva si aprobarea 

regulamentului de organizare si functionare 
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Ordonanta nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si 

valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor 

administrativ-teritoriale 

Legea nr. 213/1998 – privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia. 

O.G. nr. 43/1997 – privind regimul drumurilor. 

Legea nr. 7/1996 – Legea cadastrului. 

Legea nr. 33/1994 – Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. 

Legea nr. 33/1994 – Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. 

 

RELATII PUBLICE 

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 

O.G. nr. 27/2002-privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor. 
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Anexa 2 

 

Structura organizatorică – ORGANIGRAMA 

 

  

Atribuţiile departamentelor  

Contabilitate 

- Evidenţa financiar-contabilă şi de gestiune,  

- Normare şi salarizare; 

  

Biologie:  

- Stabilirea unei strategii de conservare a biodiversităţii a ariei protejate 

- Propunerea măsurilor de conservare pentru speciile şi habitatele de interes comunitar 

- Coordonarea cercetătorilor, voluntarilor în cartarea habitatelor şi speciilor  

- Asigurarea suportului ştiinţific pentru materialele informative 

- Popularea bazei de date privind biodiversitatea 

- Coordonarea proiectelor de monitorizare şi conservare a patrimoniului natural 
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Relaţii comunităţi şi educaţie ecologică: 

- Aplicarea si elaborarea strategiei de constientizare publica a APNMR, 

- Organizarea si participarea la activitatile de constientizare publica, prezentari,  intruniri, 

conferinte, simpozioane referitoare la activitatea si rolul APNMR, 

- Colaboreaza si intretine relatiile cu primariile, consiliile locale, institutiile guvernamentale si 

neguvernamentale pentru ducerea la indeplinire a sarcinilor prezentate si corecta informare a 

acestora privind rolul si activitatea APNMR, 

- Consultarea factorilor de decizie locali in privinta planurilor de management ale PNMR, 

- Crearea de parteneriate intre APNMR si organizatii guvernamentale si neguvernamentale, 

agentii de turism, agenti economici, institutii de invatamant etc. -direct interesate in organizarea de 

activitati comune, 

- Organizarea si participarea la actiuni de ecologizare precum si alte activitati educationale in 

scoli, in randul populatiei, al vizitatorilor privind rolul APNMR si importanta conservarii biodiversitatii 

in PNMR, 

- Elaboreaza si pune in aplicare planul informativ-publicitar al APNMR, 

- Elaborarea si coordonarea  strategiei de turism in APNMR. 

 

Informatică: 

- Asigurarea funcționării sediului și a echipamentelor de birou. 

- Actualizarea permanentă a paginii Internet. 

- Actualizarea permanentă a prezentărilor în PP. 

- Instruirea personalului din cadrul APNMR cu privire la utilizarea programelor și 

echipamentelor din dotarea parcului. 

- Centralizarea datelor privind monitoringul forestier de pe raza PNMR. 

- Actualizarea și completarea bazei de date (GIS). 

- Elaborarea și difuzarea de materiale cu caracter informativ educativ (broșuri, hărți, albume 

foto, plante). 

 

Pază: 

- Are in subordine  personal cu atributii de paza ( agenti de teren) 

- Organizeaza, planifica, conduce si controleaza  activitatea  compartimentului de paza , 

instruirea  personalului, planuri de paza,  P.S.I.( paza si stingerea incendiilor) 

- Participa la intocmirea planurilor de paza, asigura insusirea prevederilor si aplicarea 

acestora de catre personalul de paza; 
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- Stabileste reguli precise cu privire la predarea-primirea echipamentelor logistice necesare 

compartimentului paza, portul si folosirea acestora in timpul serviciului, precum si pentru 

intretinerea si asigurarea deplinei lor securitati; 

- Asigura cunoasterea regulamentelor si instructiunilor, în conformitate cu reglementarile în 

vigoare; 

- Verifica activitatea de întocmire unitara a planurilor tematice de pregatire pentru întregul 

personal din subordine; 

- Contribuie la intocmirea  fisei postului pentru personalul subordonat; 

- In lipsa directorului de la serviciu, indeplineste toate atributiile acestuia, referitoare la 

activitatea de paza; 

- Informeaza, de indata, directorul de parc  despre toate evenimentele deosebite inregistrate 

in activitatea de paza si tine evidenta acestora; 

- Analizeaza, lunar, activitatea serviciului de paza  

- Asigura echiparea personalului cu uniforme si ia masurile necesare pentru repartizarea si 

utilizarea corespunzatoare a acestora; 

- Intreprinde masuri de aprovizionare, instalare si mentinere în stare de functionare a 

aparaturii de paza si alarmare si a celorlalte amenajari destinate serviciului de paza, constata 

neregulile referitoare la executarea obligatiilor din domeniul pazei si propune directorului de parc 

masurile necesare pentru cresterea eficientei pazei; 

- Intocmeste planul de pregatire profesionala si de specialitate a personalului si organizeaza 

indeplinirea acestuia; 

- Verifica personalul care urmeaza sa fie încadrat în serviciul de paza; 

- Colaboreaza la intocmirea planurilor de paza , astfel incat acestea sa raspunda exigentelor 

legii si specificului obiectivului; 

- Asigura elaborarea documentelor necesare pentru personalul cu drept de port arma si 

prezinta ordinele de serviciu, întocmite potrivit legii; 

- Sesizeaza, de îndata, directorul si organele de politie despre cazurile de pierdere, 

deteriorare, distrugere sau folosire a armamentului din dotare; 

- Intocmeste si urmareste respectarea întocmai a graficului de patrulare si control; 

- Asigura si controleaza ehiparea corespunzatoare a personalului cu atributii de paza, pe 

timpul serviciului; 

- Intocmeste fisele de pontaj pentru personalul din subordine si le preda la compartimentul 

personal- salarizare; 
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Programul de funcţionare: 

LUNI –  JOI    08,00 – 16,30 

VINERI           08,00 – 14,00 

 

Programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice 

de afișat "Procedura privind preluarea, desfăşurarea şi organizarea activităţii de audienţă" 

 

 Audienţele au loc în fiecare zi de luni, între orele 10ºº și 12ºº la sediul Administrației Parcului 

Național Munții Rodnei, str. Principală, nr. 1445, loc. Rodna,  jud. Bistrița-Năsăud, iar înscrierea în 

audienţă se poate face în fiecare zi, de luni până joi între orele 08ºº şi 16³º iar vineri între orele 08ºº 

şi 14ºº la numărul de telefon 0263/377715, la sediul instituţiei sau în scris, prin adresă trimisă prin 

poştă sau email: apnmr@bistrita.rosilva.ro   
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Anexa 3 

 

Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale 

funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice 

 

RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMAȚIILOR PUBLICE: 

 

DIRECTOR – Mihaela Lucia POLL 
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Anexa 4 

 

Coordonatele de  contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, 

numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet 

 

Denumirea: RNP-ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULULUI NAȚIONAL MUNȚII RODNEI 

R.A. 

Sediul: Str. Principală, Nr. 1445, Loc Rodna, Jud. Bistrița-Năsăud, Cod 427245 

Telefon: 0263/377715 

Fax: 0263/ 377181 

Denumirea: PUNCT DE LUCRU BORȘA 

Sediul: Str. Zorilor, Nr. 2, Loc Borșa, Jud. Maramureș 

Telefon: 0362/412953  

Adresa de email: apnmr@bistrita.rosilva.ro  

Pagina de internet: www.parcrodna.ro  
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Anexa 5 

Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil 2020 

 

I.Surse financiare pentru investiţii: 

- Surse proprii: amortizare  

- Surse externe: fonduri europene 

 

II. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 – aprobat prin ORDIN COMUN nr 

1202/1082/2643/2020 

Venituri totale 1432,00 mii lei, din care: 

- venituri proprii 1432,00 mii lei 

- venituri din fonduri europene 0,00 mii lei 

Cheltuieli totale 1432,00 mii lei, din care: 

- cheltuieli din veniturile proprii 1432,00 mii lei 

- cheltuieli din fonduri europene 0,00  mii lei 

Profitul brut 0,00 mii lei 

Numărul mediu de personal 16 angajaţi 

 

III.Bilanţul contabil: 

Realizări: 

Venituri totale 1359,40  mii lei, din care: 

- venituri proprii 1359,40 mii lei 

- venituri din fonduri europene 0,00 mii lei 

Cheltuieli totale 1359,40 mii lei, din care: 

- cheltuieli din veniturile proprii 1359,40 mii lei 

- cheltuieli din fonduri europene 0,00 mii lei 

Profitul brut 0,00 mii lei 

Numărul mediu de personal 16 angajaţi 
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Anexa 6 

PROGRAMELE ŞI STRATEGIILE PROPRII 

 

RAPORT 

privind activitatea desfăşurată în anul 2020  

de Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei R.A. 

 

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 2020 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 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: 
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 Parcul Național Munții Rodnei G;   

 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. 

  Perioada de raportare: 01.01.2020 – 31.12.2020. 

 

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. 
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 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.c
rt. 

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) 

1. 2.209. RONPA0226 

Poiana cu narcise 

de pe masivul 

Saca 

Bistrița-

Năsăud 
Rodna 5 

2. 2.219. 
RONPA0236 

 

Peștera din Valea 

Cobășelului 

Bistrița-

Năsăud 

 

Șanț 1 

3. 2.223. RONPA0240 

Izvoarele 

Mihăiesei 

 

Bistrița-

Năsăud 

Maieru 

 
250 

4. 2.225. RONPA0242 Ineu Lala 
Bistrița-

Năsăud 
Șanț 2568 

5. 2.562. RONPA0579 Izvorul Bătrâna Maramureș Săcel 0,5 

6. 2.563. RONPA0580 Pietrosul Mare Maramureș 
Borșa, 

Moisei 
3300 

7. 2.582. RONPA0599 

Peștera și izbucul 

Izvorul Albastru al 

Izei 

Maramureș Săcel 100 

8. 2.589. RONPA0606 Piatra Rea Maramureș Borșa 50 

9. 2.711. - 
*Rezervația Bila-

Lala 
Suceava Cârlibaba 325,10 

În Legea nr. 5/2000 apar două rezervații Ineu Lala și Bila-Lala, dar în realitate există doar o 

singură rezervație naturală Ineu Lala. Această eroare a fost corectată prin OUG nr. 49/2016, prin 

care *Rezervația Bila-Lala a fost exclusă din lista ariilor naturale protejate. 

 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 (limita în format vectorial postată pe site-ul MMAP). 
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 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. 

 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 realiza o evaluare a stării 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 2020, comparativ cu evaluarea 

realizată în anul 2019, 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 -  706 

 din care: 

  - în baza  hotărârii Consiliului Științific – favorabile: 27 

           - nefavorabile: 1 

  - fără hotărârea Consiliului Științific – favorabile: 677 

       - nefavorabile:1 

 

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 

General  

19 mai 
2020 

Inspecția a fost 
efectuată pentru 

verificarea aspectelor 
menționate în 
sesizarea nr. 

667/CRP/25.03.2020 
înregistrată la G.N.M. – 

C.G. referitoare la 
activitatea desfășurată 
de S.C. VALSECMAR 
S.R.L. pe raza Parcului 
Național Munții Rodnei. 

Nu au fost stabilite, 
deoarece obiectul 

prezentului act l-a constituit 
preluarea de documente și 

alte informații relevante 
referitoare la desfășurarea 

activității de către S.C. 
Valsecmar S.R.L. – Cariera 

Valea Secii Anieș. 

- 
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2 

Inspectoratul 
pentru Situații 

de Urgență 
Bistrița al 
județului 
Bistrița 
Năsăud 

17 - 18 
iunie 2020 

Nu a fost finalizate 
exercițiile de intervenție 

executate, prin 
rapoarte conform 

prevederilor art. 147 
din OMAI nr. 163/2007. 

Va fi informat în scris 
Inspectoratul pentru Situații 

de Urgență Bistrița al 
județului Bistrița Năsăud 

până la data de 18.07.2020. 

Realizată 

3 

Secretarul de 
stat din 
cadrul 

Ministerului 
Mediului, 
Apelor și 
Pădurilor 

09 - 12 iulie 
2020 

Vizita de lucru la sediul 
APNMR și în teren, 

unde au fost analizate 
unele dintre problemele 

cu care se confruntă 
APNMR, pentru a se 

găsi soluții. 

Situația problemelor cu care 
se confruntă APNMR. 

Adresă 
înaintată 

către 
MMAP cu 

situația 
problemelor 
cu care se 
confruntă 
APNMR. 

 

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-a actualizat distribuția pentru 2 specii invazive de plante din PNMR (Ailanthus altissima – 

cenușer, Impatiens glanduligera - slăbănog himalaian). În anul 2019, aceste specii au fost 

inventariate în proporție de 20% din suprafața PNMR, iar în anul 2020 s-a continuat inventarierea 

acestora în proporție de 40% din suprafața PNMR. 

 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-



           
 
 

 
   
   
   

 

21 
 

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 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.  

 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 (marmota), Cervus elaphus 

(cerb), Pseudogaurotina excellens* (gândac), Cucujus cinnaberinus (gândac pământiu), Rosalia 

alpina* (croitorul faglui), Pholidoptera transsylvanica (cosaș transilvănean), Bombina variegata 

(buhai de baltă cu burta galbenă), Triturus montandoni (tritonul carpatic), Lutra lutra (vidra), 

Microtus tatricus (șoarecele de Tatra), Ursus arctos* (ursul brun), Myotis blythii (liliacul comun 

mic), Myotis myotis (liliacul comun), Barbastella barbastellus (liliacul cârn), Canis lupus* (lupul), 

Lynx lynx (râsul), Alcedo atthis (pescărel albastru), Aquila chrysaetos (acvila). Aceste specii au fost 

inventariate în habitatele situate în suprafața de sit Natura 2000 ce excede suprafața Parcului 

Național. 

 S-au inventariat 10 specii de plante: Drosera rotundifolia (roua cerului), Impatiens glanduligera 

(slăbănog himalaian), Campanula serrata* (clopoțel), Dicranum viride (mușchi de pământ furculiță), 

Drepanocladus vernicosus (mușchi seceră), Poa granitica disparilis (rogoz), Tozzia carpathica 

(iarba gâtului), Buxbaumia viridis (mușchi de pământ), Meesia longiseta (mușchi de pământ cu 

sete lungi), Ligularia sibirica (curechiu de munte). Aceste specii au fost inventariate în habitatele 

situate în suprafața de sit Natura 2000 ce excede suprafața Parcului Național. 

  S-au cartat 15 ha de pădure infestate cu gândaci de scoarță (Ipidae) pe Valea Anieșului 88, 

89A - UP I Feldu - OS Feldru, 52, 49 - UP I Salva - OS Someș Țibleș, Bila 92G - UP II Rotunda - 

OS Maieru. 

 S-au inventariat 3 tipuri de peisaje (peisaj forestier - văile montane, gol alpin - obârșia tuturor 

văilor montane, subalpin). 

 S-au inventariat 2 locuri de cuibărire pentru Aquila chrysaetos și Bubo bubo. 

 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.). 

1.1.2. Colaborări în domeniul cartării și evaluării stării de conservare 
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 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 Cluj-Napoca, 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 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, după cum urmează: 

Iușan 
Claudiu 

2020 
Rodna Mountains National 
Park – an hotspot of 
biodiversity at Carpathian level 

Scientific Bulletin of North 
University Center of Baia 
Mare, Series D, Mining, 
Mineral Processing, Non-
ferrous Metallurgy, 
Geology and 
Environmental 
Engineering, Journal 
(ProQuest, EBSCO), No. 
2, Baia Mare 

Iușan 
Claudiu 

2020 

Spatially distribution of of small 
mammals from Rodna 
Mountains National Park, 
Romania 

Studii și Cercetări - Seria 
Biologie, Complexul 
Muzeal Bistrița, nr. X, 
Bistrița-Năsăud, (sub 
tipar) 

Iușan 
Claudiu, 
Lukáš 
Záhorec 

2020 

Contributions to knowledge of 
nesting black grouse (Tetrao 
tetrix) in Rodna Mountains 
National Park and Natura 2000 
site (Romania) 

Studii și Cercetări - Seria 
Biologie, Complexul 
Muzeal Bistrița, nr. X, 
Bistrița-Năsăud (sub 
tipar) 

Iușan 
Claudiu 

2020 

Noi date privind prezența 
șoarecelui săritor de pădure 
(Sicista betulina) în Parcul 
Național Munții Rodnei 

Acta Musei 
Maramorosiensis, Seria 
XIV, Secția Științele 
Naturii, Sighetu-
Marmației (sub tipar) 

 S-a actualizat draftul ”Manualul de educație ecologică din PNMR”, care este prevăzut a fi 

publicat în cadrul propunerii de proiect POIM. 

 

1.2. Monitorizarea stării de conservare 
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În cursul anului 2020 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 5 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 2004-2020) 

este redată în graficul următor:  

 

 S-au monitorizat 5 specii de plante: Tozzia carpathica (iarba gâtului), Poa granitica disparilis 

(rogoz), Drepanocladus vernicosus (mușchi seceră), Campanula serrata* (clopoțel),  Dicranum 

viride (mușchi de pământ furculiță). 

 S-a monitorizat o sursă de poluare acvatică (Pârâul Izvorul Băilor). 

 S-a monitorizat impactul pășunatului pentru 18138,42 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. 



           
 
 

 
   
   
   

 

24 
 

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  
 

 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) în vederea stabilirii calității apei. În urma 

monitorizărilor s-au elaborat buletine de analize, care susțin calitatea favorabilă a apelor minerale 

analizate (Izvorul Roșu).  

 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 actualizat 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). 

 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 (instalare unor bariere pentru 

restricționarea accesului auto în habitate vulnerabile, instalarea unor panouri informative și de 

restricționare a accesului auto, patrulări pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, 

verificarea respectării condițiilor prevăzute prin avize/acorduri, participarea la acțiunile de evaluare 

a speciilor de interes cinegetic, refacerea limitelor ariei protejate, monitorizarea speciilor de floră și 

faună în vederea evaluării stării de conservare). 

 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 2020 

 S-a întocmit Planul anual de acțiune pentru monitorizarea speciilor de floră și faună din PNMR-

Sit Natura 2000 (ROSCI0125, ROSPA0085 Munții Rodnei) - pentru anul 2021 și s-a înaintat spre 

aprobare către Consiliul Științific înființat pe lângă Administrația Parcului Național Munții Rodnei. 

 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 elaborate de APNMR în colaborare cu  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 

anului 2020 au fost programate un număr total de 726 acțiuni și s-au realizat un număr de 727 

acțiuni de patrulare, după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Acțiuni comune de patrulare 
în anul 2020 

Programate Realizate Nr. 
cumulat 
zile / om 

1 APNMR 609 609 1182 

2 Poliția 0 0 0 
3 Jandarmeria 47 48 81 
4 Garda de Mediu 0 0 0 
5 Garda Forestieră 0 0 0 
6 Alte Instituții 70 70 85 

 Total 726 727 1348 

S-au  aplicat sancțiuni după cum urmează: 

Nr. 
Sancțiunea 
(amendă/avertisment) 

Valoarea (lei) Încadrarea juridică 

1 PV contravenție/avertisment  0.0 OM nr. 307/2019 
2 PV contravenție/avertisment  0.0 OM nr. 307/2019 

0 10 20 30
Ian
Apr

Iul
Oct

00
0 7 13 18 252416850

Temperatura aerului 
(grade C)
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Nr. 
Sancțiunea 
(amendă/avertisment) 

Valoarea (lei) Încadrarea juridică 

3 PV contravenție/avertisment  0.0 OM nr. 307/2019 
4 PV contravenție/avertisment  0.0 OM nr. 307/2019 
5 PV contravenție/avertisment  0.0 OM nr. 307/2019 
6 PV contravenție/avertisment  0.0 OM nr. 307/2019 
7 PV contravenție/avertisment  0.0 OM nr. 307/2019 
8 PV contravenție/avertisment  0.0 OM nr. 307/2019 
9 PV contravenție/avertisment  0.0 OM nr. 307/2019 
10 PV contravenție/avertisment  0.0 OM nr. 307/2019 
11 PV contravenție/avertisment  0.0 OM nr. 307/2019 
12 PV contravenție/avertisment  0.0 OM nr. 307/2019 
13 PV contravenție/avertisment  0.0 OM nr. 307/2019 
14 PV contravenție/avertisment  0.0 OM nr. 307/2019 
15 PV contravenție/avertisment  0.0 OM nr. 307/2019 
16 PV contravenție/avertisment  0.0 OM nr. 307/2019 
17 PV contravenție/avertisment  0.0 OM nr. 307/2019 
18 PV contravenție 30,000.0 OM nr. 307/2019 
19 PV contravenție 10,000.0 OM nr. 307/2019 
20 PV contravenție  3,000.0 OM nr. 307/2019 
21 PV contravenție/avertisment  0.0 OM nr. 307/2019 

22 PV contravenție 5,000.0 
OUG nr. 57/2007, OM 

nr. 307/2019 
23 PV contravenție 5,000.0 OM nr. 307/2019 

Notă: Contravențiile (curățire pășune fără a respecta măsurile impuse în avize, executare drum 

scos apropiat fără avizul APNMR, agresare rangeri, câini fără jujeu) și avertismentele au fost 

întocmite ca urmare a încălcării OM nr. 307/2019 și OUG nr. 57/2007. 

  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. 
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 S-au realizat hărți pentru fiecare solicitare transmisă prin corespondență către membrii 

Consiliului Științific înființat pe lângă Administrația Parcului Național Munții Rodnei. 

 S-au întocmit puncte de vedere conform adresei nr. 5412/ICB/14.05.2020 emise de către Regia 

Națională a Pădurilor - Romsilva pentru planuri/programe/proiecte/activități cu posibil impact 

semnificativ asupra mediului. 

 În cursul anului 2020, datorită pandemiei cu COVID-19 nu s-au putut desfășura ședințele 

Consiliului Consultativ de Administrare al Parcului Național Munții Rodnei și ședințele Consiliului 

Științific înființat pe lângă Administrația Parcului Național Munții Rodnei. 

 S-a întocmit Raportul privind activitatea Consiliului Ştiinţific înființat pe lângă Administrația 

Parcului Naţional Munţii Rodnei pentru anul 2019, care a fost transmis la Academia Română – 

COMN,  Ministerul Mediului – Direcția Biodiversitate, ANANP. 

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

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

 S-au realizat machete pentru postere, pliante, panouri informative, magneți, flyere. 

 S-au selectat poze și filmulețe și s-au transmis către RNP-Romsilva – Compartimentul 

Comunicare și Relații Externe. 

 S-au elaborat buletinele informative ale APNMR pentru semestrul II 2019 și semestrul I 2020. 

 S-au digitizat unitățile amenajistice și s-a completat descrierea parcelară în GIS pentru U.P. II 

Cormaia, Amenajamentul silvic al persoanelor fizice din orașul Sângeorz Băi. 

 S-a actualizat baza de date în GIS, respectiv cu fondul forestier, pășuni, zonarea internă a 

PNMR, limita PNMR conform HG 230/2003, distribuția speciilor de plante, distribuția speciilor de 

animale, rețeaua hidrografică SCI și SPA, areale văi montane SCI și SPA, construcțiile existente 

pe raza PNMR și ROSPA0085 Munții Rodnei, amenajări turistice, zone afectate de eroziunea 

offroad, enduro, supratârlire, alunecări de teren și incendii. 

 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 au fost specificate în avizele de pășunat. 

 S-au realizat fișiere tip KML cu toate informațiile din descrierea parcelară a fondului forestier, 

pentru toți proprietarii de pe raza 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. 
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 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. 

 Numărul cumulat de accesări ale site-ului Parcului Național Munții Rodnei în cursul anului 2020 

este 20468. 

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

2020 este 19722. 

 

1.5. Reintroducerea speciilor dispărute 

În cursul anului 2020 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 2020. 

 S-au identificat 32,6 ha zone afectate de eroziunea offroad, enduro, supratârlire, alunecări de 

teren și incendii. 

  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 2020, APNMR a urmărit implementarea unor măsuri de conservare 

prevăzute în planul de management (instalare unor bariere pentru restricționarea accesului auto în 

habitate vulnerabile, instalarea unor panouri informative și de restricționare a accesului auto, 

patrulări pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, verificarea respectării condițiilor 

prevăzute prin avize/acorduri, participarea la acțiunile de evaluare a speciilor de interes cinegetic, 

refacerea limitelor ariei protejate, monitorizarea speciilor de floră și faună în vederea evaluării stării 

de conservare). 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  
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2.1. Infrastructura de vizitare 

 S-a montat parchet în 7 birouri din incinta sediul APNMR din localitatea Rodna, jud. BN. 

 S-a schimbat acoperișul la sediul APNMR din localitatea Rodna, jud. BN (cheltuieli efectuate de 

către RNP-Romsilva prin Direcția Silvică Bistrița – Năsăud). 

 S-a reabilitat refugiul montan La Cărți 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 - Pietroasa, Șaua Gagi - Lala, Drumul ascuns al apei, 

La Cărți, Gura Lalei - Lacul Lala Mare: 39 km; 

  - nr. acțiuni de igienizare: 17 - Pietroasa, Cascada Cailor, Cabana Iezer, Pasul 

Rotunda-Lacul Lala (2 acțiuni), Iza Izvor, Lacul Rebra, Gușetu, Lacul Lala, Izbucul Izei, Gura Lalei, 

Vârful Ineu, Lacul Rebra, Șaua Știol, Lacul Știol, Pasul Rotunda, Anieșul Mare-Dâmbeanu-Valea 

Secii. 

 Nr. locuri de campare: 10 

   - nr. acțiuni de întreținere locuri de campare: 30 - câte 3 acțiuni de întreținere pentru 

fiecare loc de campare (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). 

  - curățare de vegetație invadantă (175 km x 2 parcurgeri): 350 km. 

 Nr. locuri de popas amenajate existente: 20 

 din care: 

  - întreținute și reparate în anul 2020: 8 - Șaua Gagi (2 acțiuni), Pietroasa, Cascada 

Cailor, Șarampina (3 acțiuni), Știol; 

  - amenajate în cursul anului 2020: 2 - Valea Blaznei și Șarampina. 

 Nr. bariere existente având rol pentru controlul accesului turiștilor:  10 

  - din care funcționale: 10 

  - din care instalate în anul 2020: 2 

 Nr. panouri existente (informative, dirijare, conștientizare etc.): 140 

 din care: 

  - reparate în anul 2020: 35 
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  - instalate în anul 2020: 5 

 

2.2.Servicii, facilități de vizitare și promovarea turismului 

 Materiale de promovare realizate (nr. total de la începutul anului 2020):   

o pliante finanțate din fonduri RNP - 150 buc 

o postere finanțate din fonduri RNP – 100 buc 

o CD/DVD-uri finanțate din fonduri RNP – 75 buc      

o alte materiale finanțate din fonduri RNP - 283 buc ( panouri informative: 33 buc; 

magneți: 250 buc, flyer: 100 buc)   

 

2.3. Managementul vizitatorilor 

 În urma monitorizărilor periodice realizate de angajații APNMR în anul 2020, numărul vizitatorilor 

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

Sezonul turistic Nr. de 
zile /an 

Scenariul I Scenariul II 
Nr. mediu de 

turisti / zi 
Nr. 

total/sezon 
Nr. mediu de 

turisti / zi 
Nr. 

total/sezon 
Plin sezon (iulie-august) 60 400 24000 300 18000 
Sezonul de tranzitie  
(mai – iunie, septembrie – 
octombrie) 

120 100 12000 80 9600 

Extra-sezon  
(noiembrie – aprilie) 185 25 4625 15 2775 

TOTAL     (nr. mediu estimat de turişti/an 2020) 40625  30375 

 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 2005-2020: 

 

200 304 383
572 645 688 737 804

928 960 1009 1048
893 1003

1243

1834

0

500

1000

1500

2000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dinamica afluxului de turisti din PNMR 2005-2020


