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Titlul proiectului: Măsuri de management privind creşterea gradului de informare si 

conştientizare din Parcul National Muntii Rodnei 

Beneficiar: Consiliul Judetean Maramures;  

Partener: RNP-ROMSILVA Administratia Parcului National Muntii Rodnei R.A. 
Durata proiectului: 38 luni  
Perioada de implementare:   01.12.2010 – 31.01.2014 , 
Sursa de finanţare: Programul Operaţional Regional Sectorial Mediu, Axa 4 – Implementarea sistemelor 
adecvate de management pentru protecţia naturii,sesiunea III, cofinantare de catre FEDR si Guvernul 
Romaniei. 
 
Buget total proiect: 2 531 531 euro 
Buget eligibil proiect: 2 046 903 euro  
Valoarea neeligibila a proiectului 

(TVA asigurat de beneficiar-CJ MM) 484 628 euro 

Obiectivele proiectului: Construirea unui Centru de vizitare modern, la Pasul Prislop, destinat 
turistilor si comunitatii umane limitrofe Parcului National Muntii Rodnei. Protecţia biodiversităţii prin 
implementarea secţiunilor cheie din Strategia de Management a Vizitatorilor din PNMR cu impact minim 
asupra conservării ecosistemelor naturale din zonă.  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

-    realizarea centrului de vizitare de la Pasul  Prislop- judetul Maramures, care va oferi 
vizitatorilor o imagine a caracterului cultural şi natural unic al PNMR, prin includerea 
informaţiilor specifice regiunii biogeografice alpine, utilizând materiale naturale, consum 
minim de energie şi având un impact minim asupra mediului; 

- implementarea sistemului de zonare a biodiversităţii în PNMR; 

- furnizarea informaţiei legate de Natura 2000 şi conservarea biodiversităţii prin utilizarea 
mijloacelor de diseminare media in şi ex situ; 

- minimizarea impactului vizitatorilor asupra biodiversităţii prin controlul accesului în zonele 
cu biodiversitate şi măsuri de management a vizitatorilor. 

Rezultatele aşteptate:  
- Un centru de vizitare construit, echipat şi cu personal angajat (Pasul Prislop-judetul 

Maramures). 
-  Harta zonării activităţilor umane corelată cu zonarea biodiversităţii din Parcul Naţional Munţii 
Rodnei. 
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- Delimitarea pe teren a zonelor accesibile şi stabilirea activităţilor permise. 
- Bază electronică de date pentru managementul biodiversităţii. 
- Sistem de evaluare a capacităţii de suport unitar şi comprehensiv pentru PNMR. 
- Plan de zonare a activităţilor umane pe baza zonării biodiversităţii din PNMR. 
- Model interpretativ utilizat pentru managementul vizitatorilor din PNMR (centru de vizitare, 

trasee tematice). 
- Studiu de evaluare a activităţilor de informare, conştientizare şi management a vizitatorilor din 

PNMR.  
- Cel puţin 4000 de vizitatori anual la centrul de vizitare Prislop. 
- Cel puţin 4000 de vizitatori ai paginii de internet care descarcă materiale informative specifice. 
- Cel puţin 12 evenimente în aer liber (vizite şcolare, întâlniri cu presa, tabere ecologice) 

organizate anual. 
- Studiu de fezabilitate privind infrastructura de monitorizare – informare în PNMR (Casa 

Laborator). 
- Planul pentru operarea şi întreţinerea infrastructurii centrului de vizitare este implementat. 
- Cel puţin 60% din numărul vizitatorilor au un nivel ridicat de satisfacţie legat de activităţile 

legate de managementul biodiversităţii în PNMR. 
- Film documentar „Conservarea biodiversităţii în PNMR – comuniunea om-natură”, suport DVD. 
- 10 000 ex. Ghidul Biodiversităţii PNMR şi Harta PNMR 
- 12 x 1000 ghid - uri cu specii şi habitate de interes comunitar şi naţional din PNMR. 
- 12 x 1000 postere cu specii şi habitate de interes comunitar şi naţional din PNMR. 
- 2000 de Albume Foto cu ecosisteme cu valoare ridicată de conservare. 
- 8 expoziţii fotografice specializate (floră, faună, habitate). 
- 10 000 de exemplare Ghid Natura 2000 (distribuite în comunităti). 
- 6 conferinţe de presă şi excursii în teren cu jurnalişti. 
- 3 emisiuni TV 
- 1 simpozion naţional „Florian Porcius” axat pe atragerea specialistilor ce au cercetat PNMR 
- 1 simpozion internaţional „Educaţia Ecologică în Parcuri Naţionale” adresat Parcurilor 

Nationale si Naturale, ONG-urilor din Europa  
- 6 workshop - uri tematice 
- 9 tabere ecologice „Rangeri în situl Natura 2000” 
- 3 evenimente anuale „ZIUA Parcului National Muntii Rodnei” 
- Creşterea capacităţii instituţionale prin 3 sesiuni de training-uri privind managementul 

biodiversităţii şi al vizitatorilor din zona alpină, 4 training-uri de specialitate privind 
monitorizarea şi managementul biodiversităţii, interpretarea peisajului şi educaţie ecologică în 
zona alpină.  

 

 Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei 
tel. 0263 377 715, fax 0263 377 181 
www.parcrodna.ro  

http://www.parcrodna.ro/�
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