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Nr.  1524/29.12.2017 
 

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 
 

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 

2.500 lei/aviz pentru 
persoane juridice 
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integrate de mediu  
2.3 Parcurgerea procedurii de 
emitere a avizului de mediu pentru 
planuri și programe 

Analiza si verificarea documentatiei si 
emiterea avizului pentru planuri și 
programe  

250 lei/aviz pentru 
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 
Plan internațional 

 500 lei/zi 
 

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 
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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). 
 
 

Director, 
Ing. Poll Mihaela 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


