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valoare pentru fiecare dintre aceştia. De exemplu, pentru un administrator silvic, aria protejate este 

valoroasă pentru păduri, pentru un agent economic care se ocupă cu creşterea vitelor valoarea o 

reprezintă păşunile, pentru comunitate aria protejată are valoare culturală şi istorică, dar asigură în 

acelaşi timp un mediu de viaţă sănătos.  

Factorii interesaţi desfăşoară activităţi variate în aria protejată. Acestea au fost analizate 

atât din perspectiva socială şi economică (obiceiuri, tradiţii, procese tehnologice, etc), cât şi din 

cea a potenţialelor ameninţări pentru aria protejată (ex. suprapăşunarea, deşeuri, defrişare, 

poluare, etc.). Toţi aceşti factori au o influenţă mai mare sau mai mică la nivel de management al 

arie protejate, dar şi la nivelul autorităţilor.  

Din perspectiva comunicării, aceşti factori interesaţi au fost grupaţi în categorii de publicuri 

ţintă după cum urmează: comunităţi locale, proprietari de terenuri/ administratori, turişti, 

autorităţi locale, elevi, cadre didactice, ONG-uri locale, Ministerul Mediului, Ministerul 

Apelor și Pădurilor, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, Regia Națională a 

Pădurilor-Romsilva, Garda Forestieră, Garda de Mediu, APM BN si MM, Consilii Județene, 

Inspectoratul de Jandarmi Județean, autorităţi regionale, investitori, muzee/ universităţi/ 

cercetare.  

Analiza factorilor cheie din zonă, a intereselor şi a valorilor fiecăruia, a modului în care 

aceştia recepţionează informaţia, cum o adaptează şi cum o asimilează, este un proces complex, 

ce trebuie efectuat regulat. Rezultatele acestei analize complexe trebuie luate în calcul pentru 

orice acţiune de comunicare si conștientizare.  

 Protecţia mediului, conservarea valorilor dintr-o arie protejată se realizează pentru oameni 

şi pentru natură, cu poziţionarea oamenilor pe primul loc. Aceasta este genul de abordare pe care 

trebuie să îl susţină o campanie de comunicare și constientizare cu comunităţile pentru un 

management participativ. De asemenea, pe lângă elementele de comunicare clasice (publicaţii, 

apariţii media, etc.) dezbaterile publice şi întâlnire cu localnicii sau cu liderii lor sunt elemente care 

trebuie să fie în agenda permanentă a oricărui administrator sau custode de arie protejată.  

Conservarea biodiversităţii poate avea succes doar dacă există o comunicare integrată, adaptată 

pe nevoile grupurilor ţintă, pe imbinarea tipurilor de mesaje şi limbaj, cu mixul de comunicare 

(presă, publicaţii, internet,etc.), pe analiza oricărui tip de feed-back primit de la public.  

Este foarte important ca obiectivele de comunicare și constientizare să fie realiste şi 

adaptate la grupurile ţintă si organizate cronologic in planul de comunicare și constientizare. 
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PLANUL  ACTIVITĂȚILOR  DE  CONȘTIENTIZARE 

ALE  ADMINISTRATIEI  PARCULUI  NATIONAL  MUNTII  RODNEI  R.A.- 

PROGRAMATE PENTRU ANUL 2021 

Nr. 

crt. 

Denumire 

parc 

Nr. actiuni 

prevazute in 

anul 2021 

Tematica acţiunii 

Data/Perioa

da 

organizării 

(estimată) 

Tipul de mass-

media care va 

participa 

(presa/TV) 

Responsabili 

activitate 

 

1 

Parcul 

National 

Munţii 

Rodnei 

30 Caravana Muntilor 

Rodnei-Prezentări ale 

PNMR și a proiectelor 

care se desfășoară pe 

raza PNMR -în școli, 

comunități locale, sediul 

APNMR și alte locații. 

ianuarie - 

decembrie 

2020 

Presă-opțional Filipoiu Timoftei, 

Iusan Claudiu,   

Muntean Ioan, 

rangeri 

1 Ziua Mondială a Zonelor 

Umede, Convenția 

Ramsar - prezentări 

2 Februarie 

2021 

 presă Filipoiu Timoftei 

, IusanClaudiu, 

Muntean Ioan, 

rangeri 

1  

Ziua Mondială a 

Meteorologiei - 

prezentări 

23 Martie 

2021 

 

 presă Filipoiu Timoftei 

, IusanClaudiu, 

Muntean Ioan, 

rangeri 

1 Expoziția foto la Muzeul 

Grăniceresc din Năsăud 

martie -iunie 

2021 

presă Filipoiu Timoftei, 

Iusan Claudiu,   

rangeri 

1  

Ziua Mondială a 

Sănătății - prezentări 

17 aprilie 

2021 

 

 presă Filipoiu Timoftei, 

Iusan Claudiu,   

Muntean Ioan, 

rangeri 

1  

Ziua Pământului - 

prezentări 

22 aprilie 

2021 

 

 presă Filipoiu Timoftei, 

Iusan Claudiu,   

Muntean Ioan, 

rangeri 

2  

Ziua Păsărilor și 

Arborilor - prezentări 

10 mai 2019 

10 octombrie 

2021 

 

 presă Filipoiu Timoftei, 

Iusan Claudiu,   

Muntean Ioan, 

rangeri 

1  

Ziua Internațională a 

22 mai 2021 

 

 presă Filipoiu Timoftei, 

Iusan Claudiu,   
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Nr. 

crt. 

Denumire 

parc 

Nr. actiuni 

prevazute in 

anul 2021 

Tematica acţiunii 

Data/Perioa

da 

organizării 

(estimată) 

Tipul de mass-

media care va 

participa 

(presa/TV) 

Responsabili 

activitate 

Biodiversității - 

prezentări 

Muntean Ioan, 

rangeri 

1 "Ziua europeană a 

parcurilor"/ "Ziua 

parcurilor din Carpați" 

24 mai 2021 

 

presă Filipoiu Timoftei, 

Iusan Claudiu,   

Muntean Ioan, 

rangeri 

1 Ziua Parcului Național 

Munții Rodnei 

26 mai 2021 presă Filipoiu Timoftei, 

rangeri 

2 Ziua Portilor Deschise 08 iunie 

2021 

presă Filipoiu Timoftei, 

Iusan Claudiu,   

Muntean Ioan, 

rangeri 

2 Expoziția foto -2 Scoli 

Gimnazială/Licee -jud. 

BN,MM.                                                                           

martie-iunie 

2021  

presă Filipoiu Timoftei, 

Iusan Claudiu,   

Muntean Ioan, 

rangeri 

1  

Ziua Mondială a 

Animalelor - prezentări 

4 octombrie 

2021 

 

 presă Filipoiu Timoftei, 

Iusan Claudiu,   

Muntean Ioan, 

rangeri 

5 Acordare de interviuri în 

mass media (TV, radio, 

presa) 

ianuarie - 

decembrie 

2021 

presă și radio-TV Poll Mihaela, 

Muntean 

Ioan,(jud. MM)                     

Iusan Claudiu, 

(jud. BN) 

3 Editarea, Publicarea, 

Difuzarea materialelor 

Informative referitoare la 

PNMR 

ianuarie - 

decembrie 

2021 

presă Filipoiu Timoftei, 

Iusan Claudiu,   

Muntean Ioan, 

Hădărău Alina, 

rangeri 

 

                     TOTAL 53  acțiuni 
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PLANUL DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ AL ADMINISTRAŢIEI PARCULUI NAŢIONAL MUNTII 

RODNEI PENTRU  

PERIOADA  2021-2025 

  

Introducere 

Coordonatele actuale ale vieţii cotidiene impun abordarea în şcoală, alături de alte elemente de 

educaţie, şi probleme legate de educaţia pentru calitatea mediului înconjurător. Astfel se evidenţiază 

prioritatea majoră a noastră, a tuturor, de a cunoaşte, proteja şi conserva mediul de viaţa, 

conservarea naturii devenind eficientă şi reală numai atunci când aceasta va face parte 

integrantă din filosofia şi comportamentul nostru.  

Ne aflăm într-un moment al istoriei în care trebuie să orientăm acţiunile noastre, meditând în 

mai mare măsură la repercusiunile asupra mediului. Aprofundând cunoştinţele elevilor şi acţionând 

cu mai multă înţelepciune, putem asigura pentru noi înşine şi pentru posteritate condiţii de viaţă 

mai bune într-un mediu înconjurător mai bine adaptat la nevoile şi aspiraţiile umanităţii. Apărarea şi 

îmbunătăţirea mediului înconjurător, pentru generaţiile prezente şi viitoare au devenit un obiectiv 

primordial al oamenilor, o sarcină a cărei realizare va trebui să fie coordonată şi armonizată cu 

realizarea obiectivelor fundamentale, stabilite deja, de pace şi dezvoltare economică şi socială în 

întreaga lume. 
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Prin acest plan de educatie ecologica se oferă elevilor oportunități de a-și dezvolta 

competențele referitoare la protecția mediului natural de viață, la luarea unor decizii și atitudini 

civice ferme de protejare a florei și faunei pe cale de extincție din ariile protejate cu specific în 

Parcul Naţional Muntii Rodnei, practic scopul acestui plan este acela de a forma atitudini 

ecologice şi  priceperi de protejare a mediului înconjurător. 

Programele școlare clasice vizează în special o învățare centrată pe elev, bazată pe achiziții 

de cunoștințe, dar din perspectiva noii paradigme a educației și a reformei curriculare, prin acest 

plan se urmărește o schimbare a accentului pe activitățile practice prin care să se formeze elevilor 

convingeri și atitudini pragmatice privind necesitatea imperioasă a protejării mediului natural, ca o 

condiție esențială pentru păstrarea sănătății populației umane și din perspectiva unei dezvoltări 

locale durabile. 

Amploarea problemelor de mediu, ca rezultat al activității umane neraționale și inconștiente 

au determinat o reală ”criză a mediului”, fenomen cu semne tot mai acute de manifestare 

globalizată sau locală: subțierea stratului de ozon, modificarea climei și încălzirea globală ca 

rezultat a fenomenului de seră, epuizarea resurselor materiale și biologice, extincția florei și faunei, 

deteriorarea stării de bine și sănătate a populației umane, fapt ce impune o reacție promptă atât 

din partea societății civile cât și a guvernaților actuali. 

Soluția pe termen mediu și lung la problemele crizei actuale a mediului impune ca o 

necesitate logică o educație ”Pro natura” prin care elevii să reînvețe de a fi parteneri întelepți cu 

natura mamă și nu stăpâni ai acesteia, în care ei își pot permite orice și oricând. Elevii trebuie să 

reînvețe de a proteja tot ceea ce înseamnă viul pe această planetă și să împartă echitabil 

resursele pământului cu celelalte ființe.  

În planul propus  spre studiu elevilor, se regăsesc date despre noțiuni generale de ecologie 

precum și aspecte particulare referitoare la geografia, flora și fauna din Parcul Naţional Muntii 

Rodnei , tradiții locale și modalități de exploatare durabilă a resurselor naturale, probleme 

legislative privind protecția mediului precum și posibilitățile de acces și desfășurare a activităților 

recreative, această zonă fiind una cu cele mai frumoase peisaje naturale, nealterate încă de 

intervenția antropică. 
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Foto acţiune de ecologizare" Let's do It" România împreună cu elevii de la Liceul Tehnologic 

,,Florian Porţius”din loc. Rodna. 
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PLANUL DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ AL ADMINISTRAŢIEI PARCULUI NAŢIONAL MUNTII RODNEI PENTRU 2021-2025 

NR. 

CRT 

COMPETENTE 

GENERALE  

SUBCOMPETENTE GRUP TINTA INDICATORI DE PERFORMANTA 

(obiectiv) 

PERIOADA 

DESFASURARE 

1 

 

 

 

 Mediul înconjurator 

si ariile protejate 

*Definitii. 

*Tipuri de arii protejate. 

*Elementele componenete: 

- Pamânt,  

- Aer,  

- Apa. 

* Atelier de creaţie 

CLASELE III-

VIII 

Intelegerea importantei mediului înconjurator pentru viata in contextul 

Natură-om-viată. 

Importanţa ariilor protejate in contextul actual legislativ si necesitatea 

acestora in relatia Natură –om-viată. 

Identificarea in teren a celor studiate. 

Punerea in plan a unei componente studiate. 

201-2022 

2 

 

 

 

Protecţia mediului 

înconjurător si 

poluarea 

*Interventia omului în 

natură. 

*Forme de poluare. 

*Tipuri de poluare: 

-Pământ,  

-Aer 

-Apă 

* Atelier de creaţie 

CLASELE III-

VIII 

Demostrarea înțelegerii consecințelor propriului comportament în 

raport cu mediul. 

Demonstrarea unui mod de gândire ecologic în luarea unor decizii 

Promovarea uni mod de viață ecologic și a acelor activități antropice 

care să nu aibă impact negativ asupra mediului înconjurător. 

Identificarea în teren de forme de poluare şi ce impact au asupra 

mediului înconjurător. 

Realizarea „pomului vieţii” din materiale reciclate. 

     2021-2022 

3 

 

 

Lumea în 

ecosisteme  

*Identificarea elementelor 

componente ale unui 

ecosistem. 

*Descrierea organizării 

CLASELE V-

VIII 

Să recunoască elementele componente ale unui ecosistem. 

Să stabilească relațiile dintre componentele unui ecosistem. 

Să recunoască ecosistemele naturale și pe cele antropizate. 

Să descrie caracteristicile ecosistemelor naturale și ale celor 

    2021-2023 
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funcționale ale unui 

ecosistem 

*Compararea unor tipuri de 

ecosisteme naturale și 

antropizate 

*Demonstrarea înțelegerii 

consecințelor propriului 

comportament în raport cu 

mediul. 

*Atelier de creaţie 

antropizate 

Să identifice efecte ale intervenției omului asupra mediului. 

Să stabilească relații între intervenția omului, acțiunea unor poluanți 

și structura funcțiile, unui ecosistem. 

Identificarea în teren a organizării funţionale ale unui ecosistem 

Realizarea unui ecosistem pe planse prin decupaje. 

4 

 

 

Habitatul si speciile *Definitii. 

*Tipuri de habitate. 

*Noţiunea de specie şi 

caracteristicile. 

*Speciile aflate în pericol în 

contextul legislativ actual. 

*Exemple de specii pe cale 

de disparitie plecând de la 

eosistem-habitat-impactul 

omului.  

*Atelier de creaţie 

CLASELE V-

VIII 

Întelegerea mediului înconjurător ca un complex de ecosisteme si 

habitate. 

Să recunoască speciile în funcţie de caracteristici şi habitatul din care 

fac parte. 

Să cunoască cateva specii pe cale de dispariţie si habitatele din care 

fac parte. 

Să înteleaga impactul acţiunilor omului in mediul înconjurator şi cum 

pot acestea să fie remediate sau reduse.  

Identificarea în teren  a habitatelor si speciilor cu elementele 

caracteristice .  

Realizarea unui habitat pe plansă perin craft şi decupaj. 

2021-2025 

 



           
 
 

 
   
   
   

 
 

 

          49 
 

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  
 

*Notă: Prezentul plan de educţie ecologică este adresat in special elevilor în speranţa obţinerii unor generaţii de tineri cu gândire ecologică 

cognitivă. Rezumate ale acestui plan vor fi prezentate gradual si vizitatorilor sau colaboratorilor noştri în vederea obţinerii unei constientizări şi în 

rândul adulţilor.  

PLANUL  ACTIVITĂȚILOR  DE 

EDUCAȚIE  ECOLOGICĂ  ALE  ADMINISTRATIEI  PARCULUI  NATIONAL  MUNTII  RODNEI  R.A. 

PROGRAMATE       PENTRU   ANUL 2021 

Nr. 

crt. 

Denumir

e 

parc 

Nr. 

acţiuni 

prevazu

t în anul 

2020 

Tematica acţiunii 

Data/Perioada 

organizării 

(estimată) 

Tipul de 

mass-media 

care va 

participa 

(presa/TV) 

Responsabili activitate 

  
 Ziua Internaţională a Pădurii 21 martie presa Filipoiu Timoftei, IusanClaudiu, Muntean 

Ioan, rangeri 

 

Parcul 

National 

Muntii 

Rodnei 

1  

Ziua Mondială a Apei – vizita de studiu 

22 martie 

 

 presă Filipoiu Timoftei, IusanClaudiu, Muntean 

Ioan, rangeri 

 Ziua Internaţională a Păsărilor 1 aprilie  presă Filipoiu Timoftei, IusanClaudiu, Muntean 

Ioan, rangeri 

2 Manifestări prilejuite de "Luna plantării arborilor" 

-participări la acțiuni de ecologizare văi-versanți,  

-organizare de concursuri tematice și prezentări în școlile 

limitrofe PNMR 

15.03.2021 - 

15.04.2021 

presa Filipoiu Timoftei, Iusan Claudiu,   Muntean 

Ioan, rangeri 
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Nr. 

crt. 

Denumir

e 

parc 

Nr. 

acţiuni 

prevazu

t în anul 

2020 

Tematica acţiunii 

Data/Perioada 

organizării 

(estimată) 

Tipul de 

mass-media 

care va 

participa 

(presa/TV) 

Responsabili activitate 

2  

Ziua Mondiala a Păsărilor Migratoare– vizite de studiu 

10 mai 2021 

10 octombrie 

2020 

 presă Filipoiu Timoftei, Iusan Claudiu,   Muntean 

Ioan, rangeri 

1 "Ziua Parcului Național Munții Rodnei" -Sărbătoarea Narciselor  

- Poiana cu narcise (ValeaVinului-Saca),  

26 mai 2021 presă Responsabil RCEE Filipoiu Timoftei, 

Iusan Claudiu 

rangeri 

10 Excursii de 1 zi în PNMR, prezentarea PNMR- elevi din 

comunitățile locale, participarea la sărbători locale Maialul 

Năsăud, Hora la Rotunda, Zilele Rodnei etc.) 

aprilie- 

decembrie 2020 

presă Filipoiu Timoftei, Iusan Claudiu,   Muntean 

Ioan, rangeri 

1  

Ziua Mediului – vizită de studiu 

05 Iunie 2021 

 

presă Filipoiu Timoftei, IusanClaudiu, 

MunteanIoan, rangeri 

3 Campanie ecologizare a PNMR / trasee tematice ianuarie - 

decembrie 2021 

presă Timiș Grigore,(jud. MM),  FilipoiuTimoftei 

(jud.BN) 

1 Participare acțiune ecologizare " Let's do It" Romania septembrie-

octombrie2021 

presă Filipoiu Timoftei, Iusan Claudiu,   Muntean 

Ioan, rangeri 

1  

Ziua mondială a Curățeniei - ecologizări 

23 septembrie 

2021 

presă Filipoiu Timoftei, Iusan Claudiu,   Muntean 

Ioan, rangeri 
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Nr. 

crt. 

Denumir

e 

parc 

Nr. 

acţiuni 

prevazu

t în anul 

2020 

Tematica acţiunii 

Data/Perioada 

organizării 

(estimată) 

Tipul de 

mass-media 

care va 

participa 

(presa/TV) 

Responsabili activitate 

 

1  

Ziua Mondială a Munților Curați - ecologizări 

26 septembrie 

2021 

 

 presă Filipoiu Timoftei, Iusan Claudiu,   Muntean 

Ioan, rangeri 

1  

Ziua Mondială a Habitatului – vizită de studiu 

01 octombrie 

2021 

 

 presă Filipoiu Timoftei, Iusan Claudiu,   Muntean 

Ioan, rangeri 

1 Serbarea cluburilor "ECO Rodna"- Comunitățile locale limitrofe 

PNMR. 

decembrie 2021  presă și TV Filipoiu Timoftei, Iusan Claudiu,    rangeri 

Total acțiuni 25        
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1. Principii generale 

 Pentru  RNP-Romsilva-Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei R.A., activitatea 

de informare, conştientizare şi publicitate reprezintă o prioritate, fiind obiectul unui set de 

măsuri stabilite de către Administraţia Parcului.  

În acest sens, Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei a elaborat Strategia de 

Comunicare, document ce stabileşte principalele direcţii de acţiune pentru perioada 2021-

2023, în vederea îndeplinirii cerinţelor naţionale şi ale Uniunii Europene legate de informare şi 

publicitate. 

Acest document este în concordanţă cu obiectivele şi activităţile prevăzute în Planul de 

Management al Parcului Naţional Munţii Rodnei aprobat prin O.M nr 307/2019. 

 

2. Scurt istoric al activităţilor de comunicare realizate de APNMR 

 APNMR a desfăşurat numeroase activităţi de informare şi conştientizare încă de la 

înfiinţarea sa (2004), acest segment jucând un rol foarte important în managementul PNMR. 

Ca un punct de referinţă, amintim o serie de evenimente de informare şi conştientizare 

realizate în perioada 2004-2020 –conform tabelului 1. 

Tabel 1. Activităţi de informare şi conştientizare organizate de APNMR în perioada 2004-2020. 

An 

Seminarii/ 

întâlniri 

 Întâlniri de 

educaţie 

ecologica 

Conferinţe 

de presă 

Acţiuni de 

ecologizare 

Realizare şi 

difuzare 

materiale 

promoţionale 

Prezentări 

ale parcului 

Tabere 

organiz

ate 

Concur

suri 

diverse

Cluburi 

ecologice 

înfiinţate în 

şcoli 

Nr 

Nr. 

par

t. 

Nr. 

Nr. 

part

. 

Nr. 

Mass

-

medi

a 

Nr. 

Nr. 

part

. 

Tone 

deşeur

i 

Nr. 
Nr. 

buc. 
Nr. 

Nr. 

part. 
Nr. Nr. Nr.  

200

4 
5 172 2 160 1 9 3 284 3,8 3 500 5 695 1 2  0 

200

5 
10 235 19 

130

0 
2 12 7 109 4,6 11 

103

0 
13 440 2 4 8 

200

6 
16 197 4 32 1 6 3 26 1,5 34 

329

0 
35 1950 2 2 1 

200

7 
6 197 2 63 1 6 2 70 2 29 965 27 925 2 5 1 

200

8 
36 157 8 263 5 28 5 176 1,5 60 

285

0 
55 2752 3 6 22 

200

9 
34 123 2 250 1 6 2 90 0,6 40 

193

2 
38 1732 3 2  1 
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201

0 
37 258 2 128 1 5 6 154 3,8 27 560 62 1912 2 3 0 

201

1 
37 356 4 126 2 12 8 176 1,7 2 720 77 2530 2 2 0 

201

2 
19 380 4 178 2 12 14 234 3,5 2 700 75 3237 1 3 0 

201

3 
34 434 3 100 2 10 15 358 5,4 7 18093 76 3540 2 2 0 

201

4 
30 420 4 136 2 11 10 286 4,3 5 4335 58 2434 2 4 0 

201

5 
24 460 5 150 4 24 10 196 10,0 8 8069 60 3639 1 3 0 

201

6 
28 510 5 180 0 0 10 230 10,0 6 1392 62 1653 0 3 0 

201

7 
43 

102

0 
4 140 0 0 14 280 8,0 8 1168 80 3637 1 3 0 

201

8 
56 272 5 200 0 0 25 360 15,0 6 2118 70 4213 1 5 0 

201

9 
26 236 12 156 0 0 12 256 9,8 6 3102 59 3518 0 1 0 

202

0 
19 65 4 16 0 0 17 85 2,3 4 608 25 680 0 0 0 

TOT 460 
549

2 
89 

357

8 
24 141 

16

3 

337

0 
87,8 258 51432 877 4198 25 50 33 

 

3. Lista de abrevieri 

APNMR - Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei 

PNMR - Parcul Naţional Munţii Rodnei 

PM – Planul de Management al PNMR 

CȘ - Consiliul Ştiinţific al PNMR 

CCA – Consiliul Consultativ de Administrare al PNMR 

UE – Uniunea Europeană 

COMN – Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii 

MM – Ministerul Mediului 

ANANP – Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate 

RNP – Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva 
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4. Principiile care stau la baza Strategiei de Comunicare 

 Principiile care stau la baza activităţilor de comunicare ale APNMR sunt: 

a. Transparenţă 

b. Constanţă 

c. Flexibilitate 

d. Neutralitate politică 

e. Răspunderea publică 

 

5. Viziunea APNMR 

 Viziunea noastră de comunicare este: 

- să comunicăm transparent şi eficient cu publicul larg prin intermediul a numeroase mijloace 

(infrastructură de interpretare, materiale informative, evenimente, prezentări, expoziţii), astfel 

încât acesta să fie informat corect cu privire la valorile patrimoniului natural şi cultural al 

Parcului Naţional Munţii Rodnei, căpătând o puternică identitate la nivel regional, naţional şi 

internaţional. 

 

6. Scopul Strategiei de Comunicare 

 Scopul Strategiei de Comunicare este acela de informare a publicului cu privire la 

diversitatea resurselor naturale din Parcul Naţional Munţii Rodnei prin intermediul infrastructurii 

de vizitare adecvate, promovării informaţiei de mediu prin intermediul unui număr variat de 

materiale informative şi în rândul unor cât mai diverse categorii de vizitatori. 

Strategia de comunicare/relaţii cu publicul, vizează creşterea înţelegerii prin utilizarea 

informaţiei şi cunoaşterii, obţinerea unor modificări comportamentale / politice / de atitudine ca 

rezultat al unei mai bune înţelegeri.  

 Indicatorii adecvaţi măsoară efectele activităţii de creştere a conştientizării, de 

exemplu: evaluarea grupurilor ţintă vizate pentru a determina evoluţia gradului de 

conştientizare faţă de starea de referinţă, nivelul de implicare a factorilor interesaţi; 

propagarea unor modificări comportamentale (ex. reducerea cantităţii de deşeuri produse-

aruncate de vizitatori - doar dacă aceasta reprezintă o ameninţare pentru speciile şi habitatele 

ţintă), dezvoltarea de politici de protecţie a naturii, modificări legislative, participarea la 

evenimente speciale, nivelul de reflectare în mijloacele de informare.  
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 APNMR susţine interesele comunităţilor locale, fiind puntea de legătură între acestea şi 

autorităţile locale, naţionale şi instituţiile europene. 

  

7. Obiectivele generale ale Strategiei de Comunicare 

 Pentru îndeplinirea scopului declarat, Strategia de Comunicare are definite următoarele 

obiective generale: 

 

A. Informarea şi conştientizarea comunităţilor locale, a tuturor actorilor 

implicaţi cu privire la valorile patrimoniului natural şi cultural al PNMR. 

B. Informarea publicului larg din România şi străinătate privind importanţa 

PNMR, a valorilor sale naturale şi culturale. 

C. Informarea publicului profesionist (cercetători) asupra rezultatelor 

cercetărilor privind biodiversitatea PNMR. 

 

8. Obiectivele specifice ale Strategiei de Comunicare 

a. Informarea corectă şi promptă a comunităţilor locale, vizitatorilor şi 

publicului larg asupra diversităţii resurselor naturale ale PNMR. 

b. Asigurarea coerenţei fluxului de informaţii asupra măsurilor de conservare 

a biodiversităţii implementate de APNMR. 

c. Asigurarea acurateţei informaţiei biologice prin intermediul materialelor 

informative editate şi publicate (monografii, ghiduri de specii, postere, 

pliante, broşuri, albume fotografice etc.). 

d. Promovarea informaţiilor corecte în format electronic. 

e. Elaborarea unei Strategii de Comunicare axate pe Educaţie Ecologică. 

 

9. Public ţintă 

Publicul ţintă al activităţilor de comunicare vizat de APNMR este reprezentat de: 

i. Comunităţile locale limitrofe PNMR (peste 30, circa 100.000 locuitori), 

ii. Vizitatori, turişti, excursionişti (peste 30.000 vizitatori anual), 

iii. Comunitatea ştiinţifică (cercetători, experţi, studenţi, muzeografi, 

institute de cercetare). 

iv. Elevii din şcolile limitrofe PNMR (cate scoli   , aproximativ 50.000 elevi), 
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v. Factorii de interes local (companii, firme de turism, pensiuni, hoteluri, 

meşteri şi artizani populari, meşteşugari, mici întreprinzători, proprietari şi 

administratori de terenuri etc., circa 1000 persoane), 

vi. ONG-uri (organizaţii neguvernamentale), asociaţii de proprietari şi 

administratori de teren, asociaţii familiale (circa 20), 

vii. Autorităţi locale (primării, ocoale silvice, Serviciul Salvamont, Garda 

Naţională de Mediu, Jandarmeria Montană etc., circa 50), 

viii. Autorităţi naţionale (Comitetul MaB UNESCO România, Ministerul 

Mediului, ANANP, RNP Romsilva, Academia Română, institute de 

cercetare, universităţi, organizaţii de protecţia mediului,  circa 30). 

 

10.  Canale de comunicare 

 Comunicarea se va realiza pe mai multe căi: 

 Comunicarea directă prin organizarea unor evenimente de informare publică în 

care să fie invitate grupurile ţintă (ex. reprezentanţi ai autorităţilor locale-centrale, 

factorii de interes local, ONG-urilor, şcolilor limitrofe PNMR, reprezentanţi ai mass-

media etc.).  

 Organizarea campaniilor de informare şi instruire în rândul comunităţilor locale, cu 

accent pe instruirea elevilor şi studenţilor, prin oraganizarea de prezentari tematice, 

precum si  în cadrul  taberelor ecologice organizate de către APNMR. 

 Comunicarea prin mijloace electronice urmăreşte informarea rapidă a tuturor 

factorilor de interes privind diversitatea biologică, ecosistemică a PNMR şi 

activităţile avute în vedere de către APNMR. Aici sunt incluse utilizarea paginii web 

www.parcrodna.ro pe internet, pagina de facebook Parcul National Muntii Rodnei, 

broşuri şi pliante în format electronic, CD şi DVD-uri tematice, documentare şi filme 

privind biodiversitatea PNMR (naturală şi culturală), utilizarea prezentărilor Power 

Point şi a videoproiectorului etc. 

 Comunicarea prin materiale informative editate şi tipărite care să promoveze 

valorile patrimoniului natural şi cultural al PNMR. 

 Organizarea de expoziţii foto, expoziţii de machete, mulaje, obiecte confecţionate 

din materiale reciclabile etc. care să evidenţieze diverse aspecte ale biodiversităţii 

PNMR. 
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  Comunicate şi conferinţe de presă pentru informarea publicului larg se vor 

organiza la anumite intervale de timp, cu ocazia demarării sau finalizării unor 

activităţi ale APNMR. 

 Interviuri şi emisiuni TV şi radio privind promovarea rezultatelor unor activităţi 

implementate în cadrul proiectelor. 

 Comunicarea prin intermediul infrastructurii de interpretare (trasee tematice, 

poteci, puncte de informare, centre de vizitare, panouri informative şi publicitare 

etc.). 

 

11. Instrumente de comunicare şi publicitate 

 APNMR va folosi diverse instrumente de comunicare, cele mai importante fiind 

enumerate în continuare: 

  Emiterea de comunicate de presă, organizarea de conferinţe de presă 

cu privire la toate tipurile de activităţi organizate de APNMR. 

  Vizite în teren cu jurnaliştii. 

 Organizarea de evenimente pe tot parcursul anului: simpozioane, 

conferinţe, colocvii, mese rotunde, aniversări ale ariei protejate, ziua 

parcului etc. 

 Întruniri de lucru, seminarii, dezbateri. 

 Publicarea de informaţii pe site-ul web al PNMR cu privire la organizarea 

de activităţi educative, turistice, de cercetare. 

 Realizarea de rapoarte anuale/trimestriale de activitate către autorităţi 

naţionale: ANANP, COMN, RNP, Comitetul MaB UNESCO, Ministerul 

Mediului. 

 Editarea şi tipărirea de materiale informative: broşuri, pliante, postere, 

anale, monografii, reviste, ghiduri de specii de floră şi faună pe grupe 

taxonomice, ghiduri de habitate, albume fotografice, fluturaşi, bannere, 

vederi tematice, mouse-paduri personalizate, pixuri personalizate, tricouri 

personalizate, buletine informative, afişe, articole ştiinţifice etc. 

 Interviuri, emisiuni TV şi radio, spoturi publicitare, reclame, bannere. 

 Web site pe internet reactualizat permanent. 
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 Achiziţionarea unui server profesional care să susţină site-ul web al 

APNMR. 

 Adrese de email dedicate APNMR. 

 Expoziţii fotografice, de machete, mulaje etc. 

 Realizarea infrastructurii de interpretare a naturii ce oferă informaţii 

elocvente: trasee tematice, poteci tematice, puncte de informare, centre de 

vizitare (ex. Pasul Prislop, zona sudică a PNMR), panouri publicitare şi de 

informare etc. 

 Prezentări Power Point şi videoproiecţii. 

 Filme, documentare tematice, videocasete, diapozitive, televiziune cu 

circuit închis, intranet axate pe promovarea valorilor naturale şi culturale. 

 Sesiuni de informare şi instruire în rândul comunităţilor locale, elevilor, 

studenţilor, voluntarilor etc. 

 Crearea unei baze electronice de date cu privire la evenimentele de 

informare şi conştientizare. 

 Organizarea de tabere ecologice. 

 Demararea unor campanii de informare, conştientizare şi diseminare în 

rândul comunităţilor locale şi la nivel naţional (tip Caravana PNMR). 

 Realizarea dosarelor de presă. 

 Organizarea permanentă a întrunirilor între APNMR şi reprezentanţii 

comunităţilor locale (CCA). 

 Participarea la simpozioane naţionale şi internaţionale axate pe 

promovarea valorilor naturale şi culturale. 

 Abonarea la diverse reviste de specialitate şi publicarea de articole. 

 Utilizarea tehnicilor non-formale de educare în rândul tinerilor din 

localităţile limitrofe PNMR. 

 Identificarea unor mascote, elemente identitare, logo-uri, sigle, 

sloganuri, moto-uri ale PNMR, care prin repetiţie să poată fi memorate 

uşor şi realizată corelarea cu PNMR. 

 Elaborarea unor scrisori electronice de informare a factorilor de interes 

(voluntari, cercetători etc.).  
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 Desemnarea unor personalităţi marcante din împrejurimi pentru 

promovarea valorilor locale. 

 Crearea unor grupuri de discuţii electronice pentru facilitarea informării 

grupurilor ţintă (ex. studenţi, profesori, elevi etc.). 

 Arhivarea informaţiilor pe suport de hârtie şi electronic. 

 Workshop-uri tematice. 

 Sesiuni de briefing şi formare pe subiecte de interes. 

 Crearea unui Manual de Educaţie Ecologică. 

Mesajele transmise publicului larg vor fi formulate clar şi concis, folosindu-se un limbaj comun 

şi accesibil. În acest mod informaţia transmisă poate fi receptată corespunzător de publicul 

ţintă. Comunicarea este diferenţiată în funcţie de gradul de pregătire al publicului ţintă, vârstă, 

sex, împrejurare, locaţie (harta PNMR). 

 

 

Harta PNMR cu localităţile limitrofe (APNMR). 
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 Filmul documentar „Omul şi natura în Parcul Naţional Munţii Rodnei” va urmări: 

 Sensibilizarea publicului cu privire la problemele cu care se confruntă Parcul în 

relaţia om-natură (suprapăşunatul sau supratârlirea în zona montană înaltă, subalpină şi 

alpină, supraexploatarea  resurselor naturale, atacuri de Ipidae – consecinţă a managementul 

forestier ineficient, avalanşe de zăpadă ca efect al încălzirii climatice, eutrofizarea zonelor 

umede);  

 Cointeresarea şi conştientizarea publicului prin prisma beneficiilor pe care Parcul 

Naţional Munţii Rodnei le aduce comunităţilor limitrofe (exploatarea resurselor naturale: plante 

medicinale, fructe de pădure – zmeură, afine, mure, ciuperci; lemn de foc şi construcţii, 

recreere prin peisaje subalpine şi alpine deosebite, lacuri glaciare, trasee turistice şi tematice, 

obiective turistice de sezon, activităţi ecoturistice etc.). 

 Promovarea specificului etnocultural sau a diversităţii culturale ca parte 

componentă a biodiversităţii celor două zone etnografice la interferenţa cărora se află Parcul - 

Ţara Maramureşului (supranumită şi Ţara lemnului) şi Năsăudului, fiind incluse secvenţe din 

evenimentele locale – Hora de la Prislop, Hora de la Rotunda, Serbările Zăpezii din Borşa, 

elemente naturale preluate în arhitectura locală precum porţile maramureşene – viţa de vie, 

soarele, spicul de grâu, cocoşul etc.; elemente naturale preluate în portul popular local 

năsăudean şi maramureşean – pene de păun în clopul năsăudean, pana de fazan sau gaiţă în 

clopul pădurarilor, elemente florale cusute pe cămăşi populare, cergi, pături; utilizarea 

îmbrăcămintei tradiţionale a ciobanilor din blană de oaie – gube ; urcarea şi coborârea oilor 

în/din munte ca activitate tradiţională ce a contribuit la menţinerea diversităţii biologice 

(transhumanţa); secvenţe din ritualurile „de trecere” – botez, nuntă, înmormântare cu 

specificul celor două zone etnografice, cu accentuarea utilizării elementelor naturale (utilizarea 

busuiocului la botez, steagului din plante la nuntă, portului cu elemente florale la nuntă etc.); 

legende locale – Fântâna lui Râţâfoi, Cascada Cailor, Izvorul Tâlharilor, Farmecul Pădurii, 

Peştera Zânelor etc. Toate acestea vor evidenţia modul de comuniune a omului cu natura în 

Parcul Naţional Munţii Rodnei. 

 Evidenţierea principalelor elemente de diversitate naturală – specii de floră şi 

faună, habitate naturale şi ecosisteme caracteristice Munţilor Rodnei, precum şi eventuale 

ameninţări la adresa acestora. 
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 Întărirea statutului de Rezervaţie a Biosferei prin promovarea elementelor de 

comuniune a omului cu natura (relaţia om – pădure, om – creşterea animalelor în zona 

montană, om – culegător din natură, natura ca farmacie tradiţională). 

 Fundal sonor asigurat de rapsozi locali sau regionali: Grigore Leşe, Titiana 

Mihali, Ioan Pop, Fraţii Dogaru, Oana Tomoiagă, Florentina şi Petre Giurgi etc. Includerea 

unor cântece specifice cu referire la Munţii Rodnei – ex. La poala Pietrosului (Fraţii Dogaru). 

 

 Sinopsisul filmului documentar „Omul şi natura în Parcul Naţional Munţii 

Rodnei” are următoarea structură: 

o 0-10 minute – istoricul Parcului, descriere generală (relief, climă, ape, geologie) 

o 10-20 minute – elemente de floră, faună, habitate naturale (pajişti, păduri, peşteri, lacuri 

glaciare, stâncării), interviu cu responsabili de conservarea biodiversităţii din Parc 

o 20-30 minute – managementul habitatelor şi consecinţe (utilizarea pajiştilor, a pădurilor, a 

peşterilor sau minelor, a lacurilor glaciare, utilizarea resurselor naturale în mod durabil, 

posibilităţi de vizitare 

o 30-40 minute – specific etno-cultural, sărbători tradiţionale,  elemente de etnobotanică şi 

etnozoologie, interviuri cu localnici 

o 40-50 minute – secvenţe în paralel a unor evenimente culturale locale (nunta 

maramureşeană şi bistriţeană, botezul şi înmormântarea maramureşeană şi bistriţeană) 

cu accent pe elementele naturale utilizate 

o 50-60 minute – rezumat al importanţei comuniunii omului cu natura în Parc, importanţa 

zonei ca Parc Naţional, Sit Natura 2000, Pan Park, viitor Sit al Patrimoniului Universal 

pentru Natură, Rezervaţie a Biosferei. 

 

 Film documentar ”Biodiversitatea Parcului Național Munții Rodnei” 

 

 Documentarul se va realiza prin înregistrări video a diverselor aspecte de biodiversitate din 

PNMR cu ajutorul camerei video Sony achiziţionate în proiect. Un accent deosebit se va pune 

pe speciile şi habitatele de interes comunitar. Imaginile vor fi preluate de către APNMR, iar 

regizarea şi procesarea de către o firmă specializată.  

Acest documentar este menit să scoată în evidenţă importanţa Munţilor Rodnei atât la nivel 

local cât şi regional, naţional şi internaţional. Bazat pe date ştiinţifice, documentarul va fi 
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disponibil pe suport DVD (minim HD, format .avi) şi va fi promovat prin intermediul posturilor 

de televiziune locale: Axa Transilvania – judeţul Maramureş, As Tv – Bistriţa, Cluj.  

Coloana sonoră va fi reprezentată de muzică tradiţională specifică zonelor etnografice care 

înconjoară masivul, Țara Maramureşului (ex. Grigore Leșe, Pițiș Nicolae, Frații Dogaru, Oana 

Tomoiagă, Frații Florea, Frații Petreuș, Dumitru Fărcaș) şi Țara Năsăudului (ex. Virginia Linul, 

Lenuța Filipoi), bandă internațională, muzică originală. 

 

 Sinopsisul filmului documentar „Biodiversitatea Parcului Naţional Munţii 

Rodnei” are următoarea structură: 

o 1 min Prezentarea proiectului POS Mediu, finanțatori, beneficiar 

o 1-5 minutePrezentarea statutelor de conservare (Parc Național, Sit Natura 2000, 

Rezervație a Biosferei, potențial Sit al Patrimoniului UNESCO pentru Natură), localizare 

în țară, regiune, zonă, importanță științifică (punct fierbinte al biodiversității carpatice, 

centru endemogenetic), imagini reprezentative cu ecosisteme naturale 

o 5-10 minute Ecosisteme naturale 

   Diversitatea ecosistemelor naturale pe etaje de vegetație (montan, subalpin, 

alpin),ecosisteme naturale cu înaltă valoare de conservare (turbării, lacuri glaciare, grohotișuri, 

stâncării, păduri virgine, peșteri, pajiști alpine, circuri glaciare),caracterizarea principalelor 

tipuri de habitate naturale (clasificarea românască, clasificarea europeană – CORINE, EUNIS, 

Directiva Habitate) 

o 10-15 minute  Flora și vegetația 

Caracterizarea asociațiilor vegetale, specii de floră endemice, rare, periclitate, vulnerabile, 

amenințate, incluse în Lista Roșie, de interes comunitar, relicte glaciare,imagini reprezentative 

o 15-20 minute Fauna 

 Diversitatea faunei (inventarul biologic pe grupe sistematice), specii de faună endemice, rare, 

periclitate, vulnerabile, amenințate, incluse în Lista Roșie, de interes comunitar 

o 20-25minute Conservarea biodiversității 

 Activități de cercetare, cartare habitate și specii cu experți în teren, inventariere floră și faună 

în teren, monitorizare floră și faună în teren 

o 25-35 minute Monitorizare participativă a biodiversității 

 Implicarea cluburilor ECO în monitorizarea participativă a biodiversității în teren,ghidurile de 

specii și habitate (27 ghiduri) – model interactiv de monitorizare participativă a 
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biodiversității,prezentări în școli ca metodă de diseminare,excursii tematice în teren cu rangerii 

pentru interpretarea peisajului și educație ecologică, expoziții de fotografie în vederea 

promovării valorilor naturale, tabere Junior Ranger pentru instruirea tineirlor în tehnici de 

monitorizare a biodiversității, rețeaua de ambasadori ai Rezervației Biosferei – model de 

promovare a valorilor naturale și culturale, diversitatea naturală și culturală - componente ale 

biodiversității locale 

o 35-45 minute Servicii ecosistemice 

 Rolul resurselor naturale în viața comunităților locale (fructe de pădure, ciuperci, plante 

medicinale, plante tinctoriale, plante aromatice),produse locale obținute din resurse 

naturale,despăgubiri și compensații pentru restricții și daune 

 

12.  Monitorizarea activităţii de informare şi publicitate 

 Activitatea de informare şi conştientizare este monitorizată permanent printr-o serie 

de mijloace precum: 

 Aplicarea de chestionare în rândul publicului ţintă (comunităţi locale, 

elevi, voluntari, vizitatori etc. 

 Aplicarea de interviuri şi analize de grup. 

 Realizarea de analize privind gradul de informare (grafice, sondaje etc.). 

 Interviuri cu publicul ţintă privind evaluarea unor activităţi de informare ale 

APNMR. 

 Înregistrarea şi estimarea numărului de vizitatori ai site-ului web al 

APNMR. 

 Crearea şi analiza caietelor de sugestii şi impresii ale turiştilor din 

cadrul pensiunilor, cabanelor, hotelurilor limitrofe PNMR. 

 Instruirea personalului APNMR cu privire la activităţile de informare 

(tehnici de comunicare, tehnici de interpretarea peisajului etc.). 

 Înregistrarea solicitărilor de asistenţă informaţională oferită de APNMR 

pentru elaborarea unor lucrări ştiinţifice, lucrări de licenţă, disertaţie, doctorat 

etc.   

 Centralizarea sugestiilor şi recomandărilor celor informaţi prin 

materiale informative (fie electronic, fie sub formă tipărită). 

13. Evaluarea Strategiei de Comunicare 
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 Pe baza înregistrărilor din instrumentul de lucru creat pentru monitorizarea activităţii de 

informare şi publicitate desfăşurată de APNMR, vom extrage informaţiile necesare pentru 

evaluarea acestei activităţi la sfârşitul fiecărui an. Aceste informaţii ne vor ajuta în evaluarea 

calitativă şi cantitativă a acţiunilor întreprinse de către APNMR în diverse direcţii de acţiune şi 

pentru grupuri ţintă diferite de public, concluzii ce vor sta la baza îmbunătăţirii şi perfecţionării 

continue a acestui proces. 

Indicatorii de evaluare ai acţiunilor de informare, conştientizare şi publicitate sunt enumeraţi 

astfel: 

 Numărul comunicatelor de presă difuzate spre publicarea în mass-media. 

 Numărul de evenimente organizate pe parcursul anului (simpozioane, 

conferinţe, colocvii, workshop-uri, seminarii, caravane de informare, expoziţii 

tematice etc.). 

 Numărul de prezentări Power Point realizate pe an în cadrul comunităţilor 

locale, şcolilor limitrofe PNMR. 

 Numărul de articole apărute în mass-media. 

 Numărul de emisiuni TV, interviuri TV şi radio difuzate cu privire la activităţile 

APNMR. 

 Numărul de vizitatori ai web site-ului dedicat al APNMR. 

 Numărul şi tipul materialelor informative editate şi tipărite de către APNMR. 

 Numărul panourilor informative şi publicitare amplasate în teren. 

 Numărul traseele tematice de interpretare a naturii create în PNMR. 

 Numărul şi tipul dotărilor existente pentru comunicare (videoproiectoare, 

scannere, faxuri, imprimante, xeroxuri, reportofoane etc.). 

 Numărul punctelor de informare şi a centrelor de vizitare ce oferă informaţii 

relevante publicului. 

 Numărul de participări la evenimente de informare, conştientizare şi 

diseminare la nivel regional, naţional şi internaţional. 

 Numărul de participanţi la sesiunile de informare (elevi, membri ai 

comunităţilor locale, studenţi, vizitatori, voluntari etc.). 

 Numărul personalului şi voluntarilor antrenaţi în activitatea de informare şi 

conştientizare a PNMR. 
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 Numărul de persoane chestionate şi intervievate cu privire la gradul de 

informare. 

 Cuantificarea anuală a acestor activităţi de către experţi în comunicare pentru 

a identifica tendinţele, nevoile şi necesităţile publicului. 

Tabel 2. Activităţi de informare, publicitate şi conştientizare organizate de APNMR în perioada 

2011-2020. 

 

 

14. Priorităţile Strategiei de Comunicare 

  Crearea unei baze logistice necesare activităţilor de comunicare ale 

APNMR: 

 3-4 videoproiectoare şi ecrane de proiecţie, 

 table magnetice şi digitale de prezentare, 

 amenajarea unor săli de conferinţe în cadrul centrelor de vizitare, 

 3-4 laptop-uri,  

 unităţi PC,  

An 
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n 

 

Nr. 

Puncte 

Info 

Centre 
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2011 26 7 77 2532 41 2748 6395 15 1 24 340 250 2 

2012 60 64 75 3237 3 13741 7283 8 2 69 18 1500 0 

2013 
18 4 69 3540 11 15069 1809

3 

2 3 23 29 
1000 

0 

2014 32 5 58 2434 11 20417 4365 6 4 30 12 1000 0 

2015 
18 6 60 3639 7 21240 1006

9 

7 4 24 10 
250 

0 

2016 16 2 62 1653 8 13596 1750 50 4 28 80 200 0 

2017 20 10 80 3637 5 18680 1230 10 4 43 58 500 1 

2018 33 20 70 4213 9 16871 2118 60 6 56 215 500 0 

2019 56 14 59 3518 9 18016 3102 71 0 27 156 250 1 

2020 62 7 25 680 8 20468 608 5 0 10 35 105 0 

TOT 
341 139 635 2908

6 

112 160846 5501

3 

234 28 334 953 5555 6 
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 staţie grafică de editare a materialelor informative,  

 memorie externă de stocare a informaţiei digitale (foto, audio, 

video), 

 programe de editare şi procesare foto, audio, video, 

 software de asigurare a securităţii informaţiilor digitale (antivirus), 

 server profesional de găzduire a site-ului web al APNMR, 

 scanner A0,  

 plotter A0,  

 xerox color A3, 

 imprimantă A3,  

 laminator A0, 

 aparat îndosariere A3, 

 multifuncţională, 

 rulotă specifică caravanei de informare, 

 corturi de campanie specifice activităţilor de informare în zona 

montană, 

 aparatură foto, audio, video pentru înregistrarea activităţilor de 

informare, 

 sistem mobil de sonorizare pentru activităţile de informare în aer 

liber, 

 sursă mobilă de electricitate pentru activităţile de informare în aer 

liber (generator), 

 consumabile. 

 

  Demararea unei campanii complexe de informare a comunităţilor locale 

şi a vizitatorilor PNMR.  

 

  Urmărirea identificării unor formatori de opinie în comunităţile locale, a 

unor persoane credibile, cu influenţă în comunitate, adevăraţi piloni de 

reper ai comunităţii, care să transmită în diverse ocazii, periodic mesajele 

APNMR (ex. primari, consilieri locali, profesori, preoţi, medici, 

salvamontişti, montaniarzi, voluntari, elevi, studenţi etc.). 
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  Crearea infrastructurii specifice de informare cu privire la obiectivele 

PNMR. 

 

  Atragerea partenerilor în campaniile de informare şi conştientizare din 

rândul autorităţilor locale, regionale sau naţionale. 

 

  Promovarea valorilor naturale şi culturale ale PNMR printr-o paletă 

largă de canale de comunicare (evenimente, imprimate, materiale 

electronice, filme şi documentare etc.). 

 

  Promovarea elementelor cu rol de brand local. 

 

  Elaborarea planurilor de acţiune pentru Strategia de Comunicare. 

 

  Colaborarea cu experţi în comunicare în scopul interpretării datelor din 

teren; crearea unui model de comunicare adaptat cerinţelor şi specific 

APNMR. 
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Anexa 7 

Lista cuprinzând documentele de interes public 

Documente necesare pentru avizarea partizilor: 

A.Pentru aviz amenajamente silvice pe raza parcului:  

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

verbal al  

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

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

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

bancă).  

  

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

a) cerere tip către APNMR;  

b) extras CF;   

c) plan de încadrare în zonă;  

d) plan de situaţie – existent şi propus;  

e) memoriu tehnic;  

f) piese desenate;  

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

  

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

a) cerere tip către APNMR;  

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

derulează  

studiul respectiv;  

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

cercetări;  

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

punctul de  

vedere al administratorului de fond forestier;  

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

a) cerere tip către APNMR;  

b) studiu de biodiversitate;  

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

după caz;  

d) dovada plății tarifului de analiză (copie chitanță sau OP semnat de către bancă);  

e) schițe, hărți.   

  

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

a) cerere tip către APNMR;  

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

geografice –  

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

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

c) studiu de biodiversitate pentru infrastructură;  

d) studiu hidrologic pentru amenajări hidroenergetice, piscicole;  

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

f) studiu geologic pentru amenajări de forare;  

g) alte avize în funcţie de natura solicitărilor;  

h)  schițe, hărți;   

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

 F. Pentru obținere avize exploatare forestieră  

a) cerere tip către APNMR;  

b) actul de punere în valoare (APV);  

c) autorizațtia de exploatare;  

d) procesul tehnologic;  

e) schița parchetului;  

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

  

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

a) cerere tip către APNMR;  

b) studiu de biodiversitate întocmit de institut de specialitate;  
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c) avizul Academiei Române-Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii (COMN);  

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

recoltare;  

e) certificatul constatator al firmei;  

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

  

H. Pentru activități de curățiri pășuni și pășunat:  

 a) cerere tip către APNMR;   

 b) contractul de pășunat în vigoare;  

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

solicită intervenția;   

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

 Notă:   

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

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

ul parcului www.parcrodna.ro ;   

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

activitate,  se poate consulta pe site-ul www.parcrodna.ro  . 
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Anexa 8 

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit 

legii: 

Lista de preţuri pentru produsele şi serviciile furnizate de 

Administraţia Parcului Național Munții Rodnei 

aprobate prin Decizia nr. 55/2017 

aplicabile începand cu data de 01 ianuarie 2018 

 

Nr. 

crt. 

 

Serviciu   

 

Tipul de serviciu Cuantum tarif (lei 

cu TVA)* 

 

1 Tarif de vizitare** Tarif de vizitare 5 lei/pers/zi 

 

2*** 2.1 Analiza și verificarea 

documentației în cadrul 

procedurii de evaluare a 

impactului asupra mediului 

pentru anumite proiecte 

publice și private sau 

revizuirea/ actualizarea 

acordului de mediu 

 

Analiza și verificarea  

documentației în cadrul 

procedurii de evaluare a 

impactului asupra mediului și 

emiterea avizului pentru 

proiectele care nu se supun 

studiului de evaluare a  

impactului asupra 

mediului/evaluare adecvată  

200 lei/aviz pentru 

persoane fizice 

 

400 lei/aviz pentru 

persoane juridice 

 

Analiza și verificarea 

documentației în cadrul 

procedurii de evaluare a 

impactului asupra mediului și 

emiterea avizului pentru 

proiectele care se supun 

studiului de evaluare a 

impactului asupra mediului/ 

evaluare adecvată  

500 lei/aviz pentru 

persoane fizice 

 

2.000 lei/aviz pentru 

persoane juridice 
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Analiza și verificarea 

documentației și emiterea 

avizului pentru  

revizuirea/actualizarea 

acordului de mediu  

250 lei/aviz pentru 

persoane fizice 

 

500 lei/aviz pentru 

persoane juridice 

2.2 Analiza și verificarea 

documentației în cadrul 

procedurii de emitere a 

autorizației de  mediu/ 

autorizației integrate de 

mediu 

Analiza și verificarea 

documentației în cadrul 

procedurii de emitere a 

autorizației de mediu fără bilanț 

de mediu și emiterea avizului  

250 lei/aviz pentru 

persoane fizice 

 

500 lei/aviz pentru 

persoane juridice 

Analiza și verificarea 

documentației în cadrul 

procedurii de emitere a 

autorizației integrate de mediu 

și emiterea avizului  

4.000 lei/aviz pentru 

persoane juridice 

 

Analiza și verificarea 

documentației cu bilanț de 

mediu și emiterea avizului 

custodelui/ administratorului  

500 lei/aviz pentru 

persoane fizice 

 

1.000 lei/aviz pentru 

persoane juridice 

Analiza și verificarea 

documentației și emiterea 

avizului pentru 

revizuirea/actualizarea 

autorizației de Mediu  

125 lei/aviz pentru 

persoane fizice 

 

250 lei/aviz pentru 

persoane juridice  

Analiza și verificarea 

documentației și emiterea 

avizului pentru 

revizuirea/actualizarea 

autorizației integrate de mediu  

2.500 lei/aviz pentru 

persoane juridice 

 

2.3 Parcurgerea procedurii Analiza si verificarea 250 lei/aviz pentru 
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de emitere a avizului de 

mediu pentru planuri și 

programe 

documentatiei si emiterea 

avizului pentru planuri și 

programe  

persoane fizice 

 

500 lei/aviz pentru 

persoane juridice 

2.4 Analizarea 

documentațiilor care privesc 

activitățile de 

recoltare/capturare și/sau 

achiziționare și/sau 

comercializare a unor plante 

și animale din flora și fauna 

sălbatică în stare vie, 

proaspătă sau 

semiprelucrată, a unor flori 

de mină, fosile de plante și 

fosile de animale vertebrate 

și nevertebrate 

Analiza și verificarea 

documentației și emiterea 

avizului pentru persoane fizice 

50 lei/aviz pentru 

persoane fizice 

 

250 lei/aviz pentru 

persoane juridice 

3 Fotografiere floră, faună, 

habitate naturale și peisaj în 

scop comercial 

Albume 

Plan local 

Plan regional 

Plan național 

Plan internațional 

Materiale publicitare 

Plan local 

Plan regional 

Plan național 

Plan internațional 

Publicații diverse 

Plan local 

Plan regional 

Plan național 

 500 lei/zi 
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Plan internațional 

4 Filmare floră, faună, habitate 

naturale și peisaje în scop 

comercial (film artistic, 

spot publicitar/documentar) 

 

Film artistic 

Plan local 

Plan regional 

Plan național 

Plan internațional 

Spot publicitar 

Plan local 

Plan regional 

Plan național 

Plan internațional 

Film documentar 

Plan local  

Plan regional  

Plan național 

Plan internațional 

1000 lei/zi 

 

* Tarifele includ TVA. 

** Cu excepția persoanelor menționate la art. 3 alin. (2) din Ordinul nr. 3836/2012: (2) Tariful 

de vizitare se plătește de persoanele fizice și juridice care vizitează ariile naturale protejate, 

excepție făcând membrii comunităților locale, personalul de supraveghere a animalelor pentru 

care s-au contractat pășuni, personalul structurii de administrare/custodelui și membrii 

Consiliului științific, personalul Academiei Române, persoanele fizice sau juridice care 

desfășoară activități de cercetare pe suprafața ariilor naturale protejate, reprezentanții 

autorităților publice centrale pentru protecția mediului și a structurilor din subordine, personalul 

Salvamont, personalul Salvaspeo, persoanele cu handicap, proprietarii/concesionarii și 

administratorii de terenuri și luciu de apă din ariile naturale protejate respective, persoane care 

desfășoară activități autorizate prin acte de reglementare în vigoare pe teritoriul ariei protejate, 

precum și alte categorii de persoane care sunt prevăzute în mod expres de fiecare 

administrator/custode ca fiind exceptate de la plata tarifelor de vizitare. 

*** Cu excepția persoanelor asistate social (venit minim pe economie/ajutor social/ajutor de 

handicap/pensie minimă social garantată). 
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Anexa 9 

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 

 

În cazul în care o persoana consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de 

interes public a fost încãlcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativã 

conducatorului autoritãţii sau instituţiei publice cãreia i-a fost solicitatã informaţia. 

Reclamaţia administrativã, conform modelelor,  se depune în termen de 30 de zile de la 

luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autoritãţii sau instituţiei 

publice. 

 

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (1) 

- model – 

 

Denumirea autoritãţii sau instituţiei publice ............................................................................. 

Sediul/Adresa................................................................................................................................

... 

Data...............................................................................................................................................

..... 

 

Stimate domnule/Stimată doamnă ....................................., 

 

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativã, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr. ........ din data de .......... am primit 

un rãspuns negativ, la data de ......, într-o scrisoare semnatã de ....../(completați numele 

respectivului funcţionar).................................................................................................... 

Documentele de interes public solicitate erau urmãtoarele:...................................................... 

 ...................................................................... Documentele solicitate se încadreazã în 

categoria informaţiilor de interes public, din urmãtoarele considerente: 

................................................ 
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......................................................................................................................................................

........ 

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public 

solicitate în scris/în format electronic, considerând ca dreptul meu la informaţie, conform legii, 

a fost lezat. 

 

Vă mulțumesc pentru solicitudine, 

........................ 

(semnatura petentului) 

 

Numele şi adresa petentului ............................ 

Adresa ................................................. 

Telefon ................................................ 

Fax .................................................... 

 

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (2) 

- model – 

 

Denumirea autoritãţii sau instituţiei publice............................................................................. 

Sediul/Adresa................................................................................................................................

.. 

Data...............................................................................................................................................

... 

 

Stimate domnule/Stimată doamnă ......................, 

 

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativã, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr. ....... din data de ............. nu am 

primit informaţiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege. Documentele de interes public 

solicitate erau urmãtoarele: ................................................. 

Documentele solicitate se încadreazã în categoria informaţiilor de interes public, din 

urmãtoarele considerente: ............................................................................................................ 
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Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public 

solicitate în scris/în format electronic, considerând ca dreptul meu la informaţie, conform legii, 

a fost lezat. 

 

Vă mulțumesc pentru solicitudine, 

.......................... 

(semnatura petentului) 

 

Numele şi adresa petentului ............................ 

Adresa ................................................. 

Telefon ................................................ 

Fax .................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


