BULETIN INFORMATIV
Administrația
Parcului Național Piatra Craiului
(2012)

PNPC/2 ex/60 pag/30.03.2012

1

Anexa 1

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea
autorităţii sau instituţiei publice
Legea nr. 46/2008 -Codul silvic,cu modificările ulterioare (MO-238/27 martie 2008).
HG 229/2009-Hotărâre privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva și
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare.
OUG nr. 59/2000, privind statul personalului silvic
OM 904/2010 pentru aprobarea Procedurii privind constituireași autorizarea ocoalelor
silvice și atributiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare și
funcționare, precum și continutul Registrului national al administratorilor de paduri si al
ocoalelor silvice.
HG nr. 333 din 21 aprilie 2005 pentru reorganizarea directiilor teritoriale de regim silvic
si de vanatoare in inspectorate teritoriale de regim silvic si de vanatoare (MO nr.354 din
26 aprilie 2005).
HG nr. 1206 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea si completarea HG 333/2005,
pentru reorganizarea directiilor de regim silvic si de vanatoare in inspectorate de regim
silvic si de vanatoare.
FOND FORESTIER
OM nr. 583/15.09.2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si
funcţionarea sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase
(SUMAL) si obligaţiile operatorilor economici legate de acesta.
OUG nr. 85/08.11.2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse
vegetaţiei forestiere din păduri si din afara acestora
OM nr. 1650/31.10.2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind alegerea si aplicarea
tratamentelor
OM nr. 1649/31.10.2000 privind aprobarea Normelor tehnice pentru ingrijirea si
conducerea arboretelor
OM nr. 1651/31.10.2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind evaluarea
volumului de lemn destinat comercializării
OM nr. 1798/19.11.2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu
OM nr. 504/20.07.2006 privind modificarea si completarea normelor tehnice silvice pentru
amenajarea pădurilor aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor si protecţiei
mediului nr. 1672 din 07.11.2000.
OM nr. 1306/20.12.2005 privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare, anulare si
casare a actelor de punere in valoare pentru produsele lemnoase provenite din fondul
forestier, altul decit cel proprietate publică a statului, precum si din vegetaţia forestieră
din afara fondului forestier.
OM nr. 223/07.04.2008 si nr. 1330/30.04.2008 privind numirea Comisiei de atestare a
operatorilor economici pentru exploatări forestiere, aprobarea Regulamentului de
funcţionare a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere si
a Criteriilor de atestare a operatorilor economici in activitatea de exploatare forestieră.
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OM nr.616/23.08.2004 privind aprobarea Normei tehnice pentru punerea in valoare si
exploatarea exemplarelor de cires din arboretele de amestec
HG nr. 996/27.08.2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia si
comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor
lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalaţiilor de
prelucrat lemn rotund.
AMENAJAREA PADURILOR SI CADASTRU FORESTIER
L 13/2007 – Legea energiei electrice.
L 107/1996 – Legea apelor.
L 85/2003 – Legea minelor.
L 351/2004 – Legea gazelor.
L 238/2004 – Legea petrolului.
L 33/1994 – Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.
L 210/2010 – privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de reţele de
transport si distribuţie a energiei electrice.
L 255/2010 – privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.
L 526/2003 – pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului „Schi in
Romania”.
L 7/1996 – Legea cadastrului.
OUG 195/2005 – privind protecţia mediului.
OUG 164/2008 – pentru modificarea si completarea OUG 195/2005.
OG 43/1997 – privind regimul drumurilor.
OG 58/1998 – actualizări privind desfăsurarea activităţii de turism in Romania.
HG 1076/2004 – privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru
planuri si programe.
HG 930/2005 – aprobarea Normelor speciale privind caracterul si mărimea zonei de
protecţie sanitară si hidrologică.
HG 525/1996 – privind aprobarea regulamentului general de urbanism.
HG 443/2006 – privind promovarea producţiei de energie electrică sin surse regenerabile
de energie.
HG 53/2011 – privind aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii
255/2011.
HG 445/2009 – privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului.
HG 1705/2006 – privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul
public al statului.
OM 504/2006 – privind modificarea si completarea normelor tehnice de amenajarea
pădurilor.
Ordin 196/2006 al ANRM – aprobare Norme si prescripţii tehnice actualizate privind
zonele de protecţie si siguranţă a sistemului naţional de transport ţiţei, gazolină, condens
si etan.
Decret 237/1978 – pentru stabilirea normativelor privind sistematizarea, amplasarea,
construire si repararea liniilor electrice care trec prin păduri si prin terenuri agricole.
Norme tehnice privind amenajarea pădurilor.
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Norme tehnice NTE 003/04/00 – Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie
electrică cu tensiuni peste 1000 V, aprobate prin Ordinul 32/2004 al presedintelui ANRE.
Decizii ale Curţii Constituţionale referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a unor
articole din legile fondului funciar: Decizia 602/20.05.2008; Decizia 603/20.05.2008; Decizia
605/28.04.2009; Decizia 652/28.04.2009.
OM 1898/2010 pentru aprobarea Regulamentului de vanzare a masei lemnoase care se
recolteaza anual din fondul forestier proprietate publica a statului administrat de Regia
Nationala a Padurilor – Romsilva.
FOND FUNCIAR SI PADURI PRIVATE
L 18/1991 fondului funciar
L 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
L 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr.
169/1997
L 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri
adiacente
L 312/2005 privind dobandirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor de
catre cetatenii straini si apatrizi, precum si de catre persoanele juridice straine
L 261/2008 privind modificarea si completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere,
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997
HG 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire,
atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata
asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum
si punerea in posesie a proprietarilor
HG 1546/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de stabilire a
valorii terenurilor arabile si a celor forestiere, sursele financiare si modalitatile de plata
catre fostii proprietari
L 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia
L 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii
terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevazute la art. III alin. (1)
din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991
HG 861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare si control al
sumelor anuale destinate gestionarii durabile a fondului forestier proprietate privata a
persoanelor fizice si juridice si a celui proprietate publica si privata a unitatilor
administrativ-teritoriale si pentru aprobarea Procedurii de realizare a serviciilor silvice si
de efectuare a controalelor de fond.
HG 118/2010 pentru aprobarea Metodologiei de achizitionare prin cumparare, schimb
sau donatie de catre stat, prin Regia Nationala a Padurilor - Romsilva si ceilalti
administratori, a terenurilor ce pot fi incluse in fondul forestier proprietate publica a
statului
OM 367/2010 pentru aprobarea valorii concesiunii, a modului de calcul si a modului de
plata a redeventei obtinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publica a
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statului, aferente activelor vandute de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, precum si
a modelului de contract de concesiune.
OM 454/2006 privind aprobarea Metodologiei de decontare a cheltuielilor prevazute la
art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului
funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997 , cu modificarile si completarile ulterioare
L 407/2006 vanatorii si a protectiei fondului cinegetic
L 486/OG/81/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2004 privind
infiintarea, organizarea si functionarea crescatoriilor de vanat si a complexurilor de
vanatoare
PAZA SI PROTECTIA PADURII
H.G. 1076/2009- pentru aprobarea Regulamentului de paza a fondului forestier
H.G. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si
comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor
lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund
L 171/2010- privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice
O.M. 883/2011- pentru aprobarea Listei preturilor de referinta pentru anul 2011, folosite
la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevazute la art. 4 alin. (7) din Hotararea
Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia
si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor
lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund
O.M. 1346/2011- pentru aprobarea Regulamentului privind forma si modul de utilizare a
dispozitivelor speciale de marcat, precum si modul de marcare a arborilor sau a unor
loturi de arbori
O.U.G 85/2006-privind stabilirea modalitatilor de evaluare a pagubelor produse
vegetatiei forestiere din paduri si din afara acestora
O.M. 454/2003- privind aprobarea Normelor tehnice pentru protectia padurilor si a
Indrumarilor privind aplicarea Normelor tehnice pentru protectia padurilor
O.M. 1305/2005- pentru aprobarea modelului de uniforma de serviciu a personalului
silvic
O.M. 332/2006- privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor
si dezvoltarii rurale nr. 1.305/2005 pentru aprobarea modelului de uniforma de serviciu a
personalului silvic
O.G. 2/2001-privind regimul juridic al contraventiilor
Legea 295/2004- privind regimul armelor si al munitiilor
Legea 333/2003- privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
O.M. 769/2006-pentru aprobarea Metodologiei privind limitarea raspunderii patrimoniale
a personalului de paza a padurilor.
L 307/2006- privind apararea impotriva incendiilor
O.M. 163/2007-pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor
O.M. 166/2010-pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva
incendiilor la constructii si instalatiile aferente.
H.G. 1739/2006- pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se
supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu.
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REGENERAREA PADURILOR
Ordinul nr.1648 din 31.10.2000, al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului,
privind aprobarea “Normelor tehnice privind compozitii, scheme si tehnologii de
regenerare a padurilor si impadurire a terenurilor degradate”.
Ordinul nr.1653 din 31.10.2000, al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului,
pentru aprobarea “ Normelor tehnice pentru efectuarea controlului anual al
regenerarilor”.
Pepiniere-metode si procedee pentru cultura in pepiniera a principalelor specii forestiere
si ornamentale recomandari tehnice elaborate de ICAS in anul 1994.
Standarde pentru materiale forestiere de reproducere (Asociatia de standardizare din
Romania):
-SR-1808-2004, Seminte de arbori si arbusti pentru culturi forestiere.Reguli de
esantionare.
-SR-1908-2004, Seminte de arbori si arbusti pentru culturi forestiere.Metode de analiza.
-SR-1407-2004, Puieti forestieri cu talie mica, semimijlocie si mijlocie.
Legea 100 din 3 iunie 2010 privind impadurirea terenurilor degradate (MO 376/7 iunie
2010).
HG nr.786 din 30 decembrie 1993 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea
grupelor de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare, precum si componenta,
functionarea si atributiile comisiilor de specialisti constituite pentru delimitarea
perimetrelor de ameliorare.
Ordinul 766 din 6 septembrie 2007 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, pentru
aprobarea Normelor metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare si
aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase si de alti factori
vatamatori fondului forestier national si obiectivelor instalate in acestea. (MO 646/21
septembrie 2007).
Ordinul nr. 676 din 22 septembrie 2004, al ministrului agriculturii, padurilor si
dezvoltarii rurale, pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a producatorului de
materiale forestiere de reproducere (MO nr.937 din13 octombrie 2004).
Ordinul nr. 312 din 14 mai 2004, al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii
rurale, pentru aprobarea modelului buletinului de analiza a calitatii semintelor forestiere.
Ordinul nr. 494 din 12 iulie 2004, al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii
rurale, pentru aprobarea modelului de eticheta care insoteste lotul/lotul divizat de
material forestier de reproducere (MO nr.713 din 6 august 2004).
Ordinul nr.768 din 28 octombrie 2004, al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii
rurale, pentru aprobarea modelului filei Catalogului national al materialelor de baza si,
respectiv, a modelului filei de registru al producatorului/furnizorului (MO nr.6 din 4
ianuarie 2005).
Ordinul nr.499 din 31 iulie 2003, al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului,
pentru aprobarea Normelor metodologice pentru constituirea si utilizarea fondului de
ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica (MO nr.634 din 5 sept 2003).
HG nr.611 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind modul in care se
realizeaza controlul producatorilor, comerciantilor si utilizatorilor materialelor forestiere
de reproducere.
Ordinul nr.609 din11 iulie 2005, al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii
rurale, pentru aprobarea listei personalului imputernicit cu controlul producerii,
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comercializarii si utilizarii materialelor forestiere de reproducere si cu certificarea
materialelor forestiere de reproducere.
Ordinul nr.157 din 12 martie 2008, al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii
rurale, pentru modificarea anexei la Ord.609/2005 privind aprobarea listei personalului
imputernicit cu controlul producerii, comercializarii si utilizarii materialelor forestiere de
reproducere.
Ordinul nr.1 028 din 30 iunie 2010, al ministrului mediului si padurilor, privind
aprobarea delimitarii si descrierii regiunilor de provenienta pentru materialele de baza
din care se obtin materiale forestiere de reproducere din categoriile ≪ sursa identificata ≫
si ≪ selectionat ≫ pentru speciile de interes forestier din Roma nia (MO nr. 6 1 7 din 1
septembrie 2010).
Legea nr. 32/1994, lege privind sponsorizarea, modificata si completata prin : Ordonanta
Guvernului nr.36/1998, Legea nr.204/2001 si Legea nr. 394/2006.
Ordinul nr.718 din 7 mai 2010, al ministrului mediului si padurilor, pentru aprobarea
Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectueaza
proiectarea si/sau executa lucrari de imbunatatiri funciare din domeniul silvic.
INVESTITII, MECANIZARE
HG 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.
HG 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor,
procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice
HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora.
HG 406/2009 pentru modificarea limitelor valorice privind competentele de aprobare a
documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi
HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii
finantate din fonduri publice
L 10/1995 privind calitatea in constructii
O 154/2010 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier
L 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier national
HG 335/2011 pentru modificarea limitelor valorice privind competentele de aprobare a
documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi
HG 653/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de
investitii cuprinse in "Proiectul privind amenajarea unor bazine hidrografice torentiale si
reconstruirea unor drumuri forestiere in zonele de fond forestier cu risc ma oj r de
inundabilitate din Romania"
L 500/2002 privind finantele publice
ACHIZITII PUBLICE
L 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
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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.
HOTARARE 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
HOTARARE 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 pia ta la ca re a ccesul nu este
restrictionat.
Hotararea 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
contra ctelor de concesiune de lucra ri publice si a contractelor de concesiune de servicii,
cu modificarile si completarile ulterioare.
Hotarare 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 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.
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ARII PROTEJATE SI CERTIFICAREA PADURILOR
• OUG nr. 57/2007 actualizată cu legea 49/2011, privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice;
• OUG nr.195/2005, actualizată cu legea nr. 265/2006, privind protecția mediului;
• OUG nr.139/2005, actualizată, privind administrarea pădurilor din Romania;
• OUG nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale
și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, modificată și completată cu OUG nr.
120/23.12.2010;
• OUG nr. 15/2010 pentru modificarea art. 13, alin. 2 din OUG nr. 196/2005 privind
Fondul pentru mediu;
• Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritorului
țional,
na
Secțiunea a IIIa, zone protejate;
• H.G. nr. 230 din 4 martie 2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor
naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora;
• H.G. nr. 2151 din decembrie 2004 privind instituirea regimului de arie naturală
protejată pentru Parcul Natural Comana, Parcul Natural Mun
ții Maramureșului, Parcul
Natural Lunca Mure
șului, Parcul
Natural Putna-Vrancea, Parcul Na
țional Buila Vânturarița;
• H.G.1581/2005 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru Parcul
Natural Defileul Jiului;
• H.G. nr. 1.217 din 2 decembrie 2010 privind instituirea regimului de arie naturală
protejată pentru Parcul Natural Cefa;
• H.G. nr. 1.076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de
mediu pentru planuri şi programe;
• H.G. nr. 1.476 din 12 decembrie 2002 pentru aprobarea unor măsuri privind
gospodarirea durabilă a pădurilor;
• H.G. nr. 1284 din 24 oct. 2007 privind declararea ariilor de protec
ție specială
avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România;
• Ordinul nr. 552 din 26 august 2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor
naţionale şi a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesităţii de conservare a
diversităţii biologice;
• Ordinul nr. 1964 din 13 dec. 2007 privind instituirea regimului de arie naturală
protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integ rantă a rețelei ecologice
europene Natura 2000 în România;
• Ordinul nr. 1.948 din 17 noiembrie 2010 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a
administrarii ariilor naturale protejate care necesita constituirea de structuri de
administrare și a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu
necesită constituirea de structuri de administrare;
• Ordinul nr.19/2010 al Ministrului Mediului și Pădurilor pentru aprobarea Ghidului
metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau
proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;
• Ordinul MMP nr.1142/23.07.2010 privind Metodologia de aplicare a tarifelor de către
administratorii / custozii ariilor naturale protejate și de stabilire a cuantumului acestora.
RESURSE UMANE
L 53/2003 Codul Muncii, actualizată prin Legea nr. 40/2011
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O.M. 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.
O.M. nr. 216/2010 privind numirea dlui Valerian SOLOVĂSTRU in funcţia de Director
General al RNP-Romsilva.
L 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional defăsurate de zilieri.
SECURITATEA SI PROTECTIA MUNCII
L 319/2006, legea sănătaţii si securitatii in muncă.
HG 1425/2006, modificata prin HG nr. 955/2010, Norma metodologică de aplicare a Legii
319/2006.
H.G. 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. 1146/30.08.2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea
in muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.
H.G. 1091/16.08.2006 privind cerinţele minime de sănătate si securitate pentru locuri de
muncă.
H.G. 971/26.07.2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sănătate la locul de muncă.
H.G. 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.1028/09.08.2006 privind cerinţele minime de sănătate si securitate in muncă
referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.
H.G. 1136/30.08.2006 privind cerinţele minime de sănătate si securitate referitoare la
expunerea lucrătorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice.
H.G. 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.
L 49/2006 pentru aprobarea OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.
L 524 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii Societatii Nationale
de Cruce Rosie din Romania nr. 139/1995
L 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.
HOTARARE nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
L 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.
HOTARARE 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.
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ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protectia
maternitatii la locurile de munca.
L 25 din 5 martie 2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003
privind protectia maternitatii la locurile de munca
L 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor
HOTARARE 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
L 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. 53/2011 – privind aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii
255/2011.
Legea 255/2010 – privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
Legea 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. 1344/2010 – privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate in
domeniul public l statului si in administrarea MMP prin RNP.
H.G. 229/2009 – privind reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva si
aprobarea regulamentului de organizare si functionare
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 213/1998 – privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia.
O.G. 43/1997 – privind regimul drumurilor.
Legea 7/1996 – Legea cadastrului.
Legea 33/1994 – Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.
Legea 33/1994 – Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.
CRESTEREA, AMELIORAREA CAILOR DE RASA
L 72/16.01.2002 Legea zootehniei
L 389/16.12.2005 Legea calului
L 24/2003 pentru aprobarea OUG 139/17.10.2002
OUG 49/28.06.2006 pentru modificarea sicompletarea unor acte normative care
reglementeaza identificarea si inregistrarea ecvinelor si constituirea unor baze de date
pentru acestea.
L 514/29.12.2006 pentru aprobarea OUG 49/28.06.2006
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Ordinul nr. 37/09.04.2010 al Autorităţii Naţionale Sanitară veterinară si pentru Siguranţa
Alimentelor modificat prin Ordinului nr. 103/04.08.2010 al Autorităţii Naţionale Sanitară
Veterinară si pentru Siguranţa Alimentelor.
Ordinul nr. 152/24.06.2010 al Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru
stabilirea Comisiei Nationale de clasare si evaluare a cabalinelor de rasa.
Ordinul nr. 718/25.10.2006 al Ministrului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale
modificat prin Ordinul 215/27.03.2008 al Ministrului Agriculturii, Pădurilor si
Dezvoltării Rurale privind aprobarea preturilor pentru cabalinele trecute in categoria
Herghelia Nationala.
Ordinul 564/17.08.206 al Ministrului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale
modificat prin Ordinul 440/31.05.2007 al Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale
privind aprobarea normelor de cheltuieli finantate de la bugetul de stat, prin bugetul
cabalinelor din categoria Herghelia Nationala.
Criterii de bonitare emise de Autoritatea Hipică Naţională (M.Of. , partea I, nr.
571/29.07.2008) privind abalinele de reproductie.
RELATII PUBLICE
L 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
Normele metodologice de aplicare a L 544/2001
O.G. 27/2002-privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.
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Anexa 2

Structura organizatorică – ORGANIGRAMA
Director Parc - Ing. Mircea Verghelet
Contabil Sef - Ec. Dana Vede
Sef Paza - Ing. Radu Vulcu
Resp. TI - Ing. Constantin Vezeanu
Resp. Comunitati - Ec. Ciurea Adrian
Biolog – Biol. Ionut Bordea
Ranger - Ing. Gheorghe Filote
Ranger – Ing. Gradinaru Cosmin
Ranger – Ec. Remus Cucu
Ranger – Ing. Ionut Cretu
Ranger – Oprei Marius
Ranger – Laviniu Terciu
Asistent proiect SEE – Geogr. Patricia Mihaela Tudor
Manager proiect POS Mediu – Ing. Anca Mercea
Manager contracte POS Mediu – Ec. Iulian Petru Popa
Asistent proiect POS Mediu – Ec. Renate Cornici-Dan

Programul de funcţionare:
LUNI – JOI

08,00 – 16,30

VINERI

08,00 – 14,00

Programul de audienţe al autorităţii
Audienţele au loc în fiecare zi de luni, între oreleºº 10

si 12ºº la sediul Administratiei

Parcului National Piatra Craiului din str. Toplita, nr. 150, Zarnesti, iar înscrierea în
audienţă se poate face în fiecare zi, de luni până joi între orele 08
ºº şi 1 6³º iar vineri între
orele 08ºº şi 14ºº la numărul de telefon 0268/223 165 , la sediul instituţiei sau în scris, prin
adresă trimisă prin poştă sau email: office@pcrai.ro;
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Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a
instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea
informaţiilor publice
DIRECTOR PARC- Ing. Mircea Verghelet
RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMA
ȚIILOR PUBLICE

– Ing. Constantin

Vezeanu

Anexa 4
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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: ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL PIATRA CRAIULUI
Sediul: str. Toplitei, nr.150, Zarnesti, jud. Brasov
Telefon: 0268/223 165
Fax: 0268/223 165
Adresa de email: office@pcrai.ro
Pagina de internet: www.pcrai.ro

Anexa 5
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Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil

SURSELE FINANCIARE, BUGETUL SI BILANTUL CONTABIL

1 SURSE FINANCIARE PENTRU INVESTITII 2012

mii lei

SURSE PROPRII

AMORTIZARE
PROFIT

150

SURSE BUGETARE

ALOCATII BUGETARE PENTRU DRUMURI FORESTIERE

79,1

FONDURI EUROPENE

316,5

2 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2012

VENITURI TOTALE

VENITURI PROPRII: TAXE AUTORIZARE, TAXE GHID,
VANZARE HARTI, SERVICII ADMINISTRARE PARC, ETC

905

VENITURI DE LA BUGET
CHELTUIELI TOTALE

CHELTUIELI DIN VENITURILE PROPRII
CHELTUIELI DIN VENITURILE PRIMITE DE LA BUGET

PROFITUL BRUT
NUMAR MEDIU DE PERSONAL

897,2

7,8
12

3 BILANTUL CONTABIL 2011
REALIZARI

VENITURI TOTALE

VENITURI PROPRII: TAXE AUTORIZARE, TAXE GHID,
VANZARE HARTI, SERVICII ADMINISTRARE PARC, ETC

737,8

VENITURI DE LA BUGET
CHELTUIELI TOTALE

PROFITUL BRUT
NUMAR MEDIU DE PERSONAL

CHELTUIELI DIN VENITURILE PROPRII
CHELTUIELI DIN VENITURILE PRIMITE DE LA BUGET

737,7

0,1
12

Anexa 6
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Programele şi strategiile proprii
1.

Planul de Management al Parcului National Piatra Craiului

2. Strategia de Vizitare a Parcului Național Piatra Craiului

Anexa 7
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Lista cuprinzând documentele de interes public

ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL PIATRA CRAIULUI
1. Procedura privind rezolvarea reclamațiilor
termen : permanent
2. Sarcini de plan
termen : anual, cf. Plan Management al Parcului National Piatra Craiului.
3. Raport de activitate al Administrației Parcului Național Piatra Craiului pentru
anul 2011
Managementul parcului
A fost realizată coordonarea tuturor activită
ților zilnice ale administrației. Au fost
organizate sedintele lunare de Comitet Director, în vederea aprobării tuturor
documentelor care cad în competența acestuia.
Au fost intocmiteși verificate rapoartele lunare de activitate către RNP Romsilva,
insoțite de factura lunară cu costurile privind activitatea de administrare a parcului.
A fost coordonată activitatea membrilor administrației prin distribuirea periodică a
sarcinilor de serviciu, prin implicarea în activitatea de pază, în special pentru cazurile mai
deosebite, care au inclus aplicarea unor sanc
țiuni sau demersuri în justiție

- plângeri

penale.
A fost ținută legătura cu membrii Consiliului Consultativ și cu factorii de decizie
locali. Astfel, având în vedere că problemele punctuale au fost rezolvate pe această cale,
planul de management este în procedură de aprobare la Ministerul Mediului și Pădurilor
precum și din motive de reducere a cheltuielilor, nu a fost orga niz a tă nici o ședință a
Consiliului Consultativ în anul 2011. Ca urmare a deciziei Consiliului Consultativ din
decembrie 2010, regulamentul privind constructiile pe teritoriul parcului a fost dezbătut
și revizuit cu reprezentanții autorităților locale din județele Brașov (Moeciu și Zărnești) și
Argeș (Rucăr și Dâmbovicioara), fiind negociate modificări în concordanță cu doleanțele
acestora. La aceste întâlniri a participat și spec ialistul în domeniu din partea CS al PNPC,
d-ra arh. Raluca Munteanu.
A fostținută permanent legătura cu membrii Consiliului Științific. Majoritatea
solicitărilor au fost dezbătute, analizateși avizate pozitiv sau negativ pe cale electronică.
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În luna martie a fost organizată întalnirea CS, când a fost aprobată forma finală a planului
de management al PN Piatra Craiului, acesta fiind singura
ședință a CS a l PNPC
organizată în anul 2011.
În anul 2011 administra
ția s -a confruntat cu o fluctua
ție importantă d e personal,
care s-a produs în principal la inițiativa salariaților, si care a fost cauzată de nivelul redus
al salariilor, de specializarea pe care personalul a dobandit-o pe parcursul desfășurării
activității, creându-și astfel posiblitatea obținerii uno r câștiguri salariale mai consistente
în alte locuri de muncă. Astfel, au părăsit administra
ția contabilul șef, seful pazei,
responsabilul cu relația cu comunitățile locale și achizițiile și un agent de teren. Biologul
parcului a solicitat încă un an de suspendare a contractului individual de muncă pentru
efectuarea studiilor de specializare postdoctorale.
Unui a gent de teren i s-a desfăcut contractul de muncă ca urmare a neîndeplinirii
repetate a îndatoririlor de serviciu, decizia fiind luată cu consultarea consilierului juridic
al DS Brașov, agentul contestând în prezent în instanță această decizie.
Toate posturile vacante au fost ocupate prin promovare internă sau concurs, cu
excepția unui post de agent de teren, pentru care la concurs nici un candidat nu a obținut
nota minimă stabilită de comisie.
Din punct de vedere financiar activitatea s-a desfășurat în condiții normale, în
conformitate cu bugetul alocat prin contrctul de administrare cu RNP. În acest an s-au
diminuat veniturile proprii ale administra
ț
iei din cauză că nu a mai fost posibilă
organizarea excursiilor cu ghid pentru vizionarea urșilor, obsevatorul unde se desfășura
această activitate fiind amplasat pe un fond de vânatoare care nu mai este gestionat de
către DS Brașov. În luna aprilie s-a obținut scutirea pe impozitul pe clădirea Centrului de
Vizitare Zărnești din partea CL Zărnești.
A fost revizuitși depus un proiect la POS Mediu în va loa re de cca . 1 . 5 mil euro,
proiect pentru care a fost primită aprobarea finală la șitul
sfâr anului de la A

M POS

Mediu, urmând ca în anul 2012 să fie semnat contractul dețare
finan
și să înceapă
implementarea.
În luna ma rtie PNPC a fost reprez entat la întâ lnirea grupului de specia
știli pentru
acordarea Diplomei Europene pentru Arii Protejate a Consiliului Europei, unde a
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susținut și a obținut prelungirea acestei distincții pentru PN Piatra Craiului pentru încă
10 ani, cu o condiție și câteva recomandări.
A fost demarată implementarea proiectului Bioregio în cadrul programului Sud-Est
European, unde PNPC este leading partner. Astfel, în acest an a fost organizată întâlnirea
de lansare a proiectului la Zărne
ști la care au participat partenerii din 9 țări, au fost
achiziționate echipamentele prevăzute pentru PN Piatra Craiului, a fost verificat și
aprobat raportul pentru semestrul I de către echipa de controlori a MDRT, s-a participat
la instruirea organiztă de către JTS - Secretariatul Programului SEE de la Budapesta. În
luna decembrie a fost semnat contractul de finan
țare cu JTS Budapesta, întârzierea fiind
cauzată de semnarea protocoalelor în cele 2țări care nu sunt cuprinse în spațiul sud -est
european - Polonia și Cehia. Au fost organizate 2 întalniri cu conducerea PN Djerdap din
Serbia, partener în proiect, au fost realizate 2 prezentări ale proiectului la COP 1 al
Convenției Carpatice la Bratislava și la întalnirea proiectului Ecconect al parcurilor din
Alpi, la PN Berchtesgaden din Germania, s-a menținut legătura cu partenerii din
România din cadrul proiectului - PN Munții Maramureșului și PN Porțile de Fier precum
și cu firma de consultan
ța din Germania angajată pentru managementul proiectului
blue! advancing european projects GbR. În cadrul proiectului este prevăzută
și s

-a

realizat angajarea unui asistent proiect pe perioadă determinată, în cadrul administrației
PNPC.
A fost continuată implicarea PNPC ca una din zonele pilot in cadrul proiectului
GEF - Îmbunătățirea Managementului Financiar al Ariilor Protejate din Carpați, precum
și pentru inființarea și dezvoltarea Asociației Administrațiilor de Arii Natu rale Protejate
din Romania, care iși are sediul la Zărnești si a cărei președenție este asigurată în prezent
de către directorul APNPC:
A fost continuată implicarea în dezvoltarea țelei
Re de Parcuri din Carpați prin
participarea la diversele întâlniri organizate - Comitetul de Implementare al Convenției
Carpatice, COP 3 al Convenției Carpatice, întîlnire Alpi-Carpați la Albota - Sibiu având ca
teme conectivitatea ecologică și carnivorele mari, întalnire Alpi - Carpați la Felix- Oradea
în cadrul proiectului GEF Îmbunătățirea Managementului Financiar al Parcurilor din
Carpați.
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S-a participat la lucrările comisiei de atribuire în administrare a ariilor protejate în
organizarea Ministerului Mediului și Pădurilor.
A fost coordonată desfășurarea în bune condiții primirii diverselor echipe de control
venite de la Garda de Mediu, Corpul de Control al Ministrului Mediului
și Pădurilor,
Finanțe etc.
În luna mai a avut loc la București sărbătorirea Zilei Europene a Parcurilor, unde a
fost realizată o prezentare a Rețelei de Parcuri din Carpați și o expoziție foto cu parcurile
din Romania.
În luna august 2011 a avut loc la Sibiu Festivalul Silvicultorilor unde s-a realizat o
expoziție foto având ca tematică pădurile și ariile protejate din România, o expoziț ie de
caricatură și de carte.

Directorul APNPC a participat în calitate de membru la întâlnirile consiliilor
științifice ale parcurilor naționale Domogled-Valea Cernei, Munții Rodnei, Retezat și ale
Parcului Natural Porțile de Fier.
Au fost realizate prezentăriși vizite în teren a le unor grupuri de specia liști sau
studenți în domeniu din Belgia, Suedia, Finlanda, China, Iran.
A fost realizate diverse interviuri sau materiale informative pentru emisiuni de
radio sau TV (Radio Romania, TVR 1 și 2), pentru revista National Geographic Romania.
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Au fost furnizate materiale fotografice specifice pentru diverse publicații și emisiuni
de timbre.
A fost asigurată participarea la toate evenimentele și întâlnirile organizate de către
RNP Romsilva.
S-a continuat colaborarea internațională cu diverse organizații din domeniul ariilor
protejate din străinătate, în special din Carpați și Alpi, dar și din alte zone - Africa de Sud
etc.

La compartimentul pază şi turism s-au desfăşurat mai multe tipuri de activităţi:
Compartimentul pază
Are ca principal obiectiv supravegherea respectarii regulamentului parcului si a
legislatiei aferente, dar si sanctionarea abaterilor de la acestea. În acest scop angajatii din
cadrul acestui compartiment realizează patrulări pentru combaterea braconajului,
tăierilor ilegale de arbori, circulaţiei sau practicarii de sporturi cu mijloace motorizate în
afara drumurilor deschise circulaţiei publice, informarea vizitatorilor şi a localnicilor din
parc cu privire la regulament, obiective si atractii turistice, etc.
Toate aceste activitaţi au caracter continuu pe toata perioada anului, intensitatea
acestora fiind diferita în funcţie de sezon.

Braconajul
În anul 2011, având în vedere numărul tot mai mare de cazuri de braconaj au fost
intensificate actiunile de combatere a acestor ilegalitaţi, fiind implicată în mai mare
măsură atât Jandarmeria Montana, cât şi Poliţia Oraşului Zărneşti si Rucar.
În luna septembrie in urma unei a ctiuni de pa trula re cu scopul de monitoriz a re a
locurilor de boncanit la cerbul comun (Cervus elaphus), in zona Poiana Grind de pe raza
judetului Arges, s-au interceptat două persoane care intreprindeau actiuni susceptibile de
braconaj. Ulterior aceste persoane au fost perchezitionate de echipaje ale politiei asupra
lor gasidu-se o armă de vânătoare, 2 lanterne profesionale şi un reflector, un binoclu, un
briceag şi altele. Aceste persoane urmeaza sa fie anchetate si puse sub urmarire penala.

Tăieri ilegale de arbori
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Pe parcursul anului 2011 au fost semnalate mai multe acţiuni ilegale de exploatare
de masă lemnoasă, cea mai importantă dintre acestea fiind localizată in zona Valea
Vlădușca, parcela 47 din UP V Fața Pietrei Craiului într-un teren proprietate a Consiliului
Local Moieciu din cadrul Ocolului Silvic Bucegi-Piatra Craiului Moieciu, unde au fost
inventariate împreună cu ITRSV-Brașov un nr.de 98 de cioate. Pentru rezolvarea acestor
probleme au fost semnalate toate autorităţile competente în domeniul silviculturii.
În perioada Crăciunului au fost realizate patrulări împreuna cu Jandarmeria
Montana pentru a preveni tăierile ilegale de pomi de craciun.
Toate marcările realizate de catre ocoalele silvice au fost făcute sub supravegherea
unui reprezentant al Administraţiei Parcului, marcări avizate în prealabil conform cu
zonarea internă şi legislaţia în domeniu. În timpul exploatării masei lemnoase, parchetele
au fost verificate pentru respectarea normelor tehnice şi a metodelor de exploatare.

Circulaţia pe drumurile forestiere
În ultimul an această abatere de la regulamentul parcului a cunoscut o scădere în
intensitate, fapt datorat amplasării mai multor panouri informative pe toate drumurile de
acces către parc sau in interiorul acestuia. Au fost întocmite şi două procese de costatare
şi sancţionare a contraventiei conform OUG 195 din 2005. Pentru diminuarea acestui
fenomen au fost realizate patrulări la fiecare sfarşit de saptămană şi în toate zilele de
sarbătoare, patrulele au fost formate din echipe mixte din care fac parte angajati ai
APNPC și ai Jandarmeriei Montane Zărneşti.
Totodata au fost identificate cele mai frecventate trasee

off-road din interiorul

Parcului National Piatra Craiului unde aceste activitati sunt restrictionate conform
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legislatiei in vigoare. Odata stabilite aceste zone, patrulele au fost intensificate ca numar
si durata.
In anul 2011 s-a incheiat dosarul cu nr. 1565/338/2010 pe rolul Judecatoriei Zarnesti
in favoarea APNPC in care

Baciu Dan a fost sanctionat contraventional in data de

02.05.2010 pentu circulatia in afara drumurilor deschise circulatiei publice.

Regimul deşeurilor pe suprafaţa Parcului
În anul 2011 APNPC a organizat şi a participat la numeroase canpanii de colectare a
deşeurilor în colaborare cu diverse ONG-uri, scoli din zona Parcului, primării şi localnici.
Toate aceste activităţi au avut un caracter educativ în special pentru locuitorii satelor din
parc şi conştientizarea autorităţilor locale cu privire la nevoia de realizare a unui sistem
de colectare şi depozitare controlată a deşeurilor. În urma acestor acţiuni au fost realizate
şi panouri informative şi de avertizare în acest domeniu.
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Păşunatul
Administraţia Parcului Naţional Piatra Craiului efectuează periodic controale in
teren in scopul asigurarii regimului de pasunat prin mentinerea numarului optim de
animale, a perioadelor şi zonelor in care pasunatul este permis.
In ultima perioada a fost observata o tendinta de renuntare la activitatea traditionala
de cosit din z ona pa rcului, a ctivita te inlocuita cu pa suna tul excesiv, fa pt ca re a dus la
scaderea valorii biologice a paturii erbacee.
In primavara anului 2011 au fost realizate controale la fiecare stana de pe suprafata
parcului in vederea informarii administratorilor de stani si pasuni cu privire la drepurile
si obligatiile acestora. Controalele au fost in comun cu personal din cadrul Jandarmeriei
Romane, in urma acestora fiind sanctionate contraventional mai multe persoane.

Activităţi de evaluare şi monitorizare a speciilor de animale şi a habitatelor
Anual sunt intreprinse activităţi de monitorizare a speciilor de lilieci în sezonul de
hibernare în principalele peşteri din Piatra Craiului. Efectivele de capra neagră sunt de
asemenea evaluate anual de două ori (primăvara şi toamna).
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In sezonul de iarnă au fost realizate patrulări ce au avut ca scop identificarea
culoarelor de migraţie a diverselor specii din fauna sălbatică, precum şi a zonelor de rotit
la cocoşul de munte sau a zonelor de boncanit la cerb.

Securitatea şi sănătatea în muncă, stingerea şi prevenirea incendiilor
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost realizate în continuare
instruirile personalului şi au fost aduse îmbunatăţiri ale regulamentului intern în
domeniul SSM.
Personalul de teren al APNPC a participat în anul 2011 la stingerea a două incendii
din imediata vecinatate a padurii, ambele fiind localizate in zona de dezvoltare durabila.
Toate aceste activităţi au necesitat întocmirea de diverse rapoarte, adrese, înştiinţări şi
avize.
Activităţiiile de pregătire a lemnelor de foc, intreţinerea şi realizarea amenajărilor
din curtea Centrului de Vizitare Zărneşti s-au numărat printre activităţile personalului de
teren.
In 2011 ca şi în anii anteriori angajaţii APNPC au luat parte la organizarea mai
multor evenimente ca Maratonul Pietrei Craiului, Maratonul „3 Munţi”, Serbările
Craiului, Postavaru Night, ş.a.
Împreună cu Garda Naţionala de Mediu, reprezentanţii APNPC au participat la trei
controale privind diferite contructii fara avizul Administratiei Parcului, urmate de
obligativitatea de a intra in legalitate.
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Compartimentul Turism
În cadrul compartimentului de turism au fost realizate activităţi de ghidare,
informare, distribuire de pliante şi alte activităţi menite să conducă turismul din zona
parcului spre un turism cu impact redus asupra speciilor si habitatelor din parc.
Activitatea de ghidare a vizitatorilor a fost făcută atat în mod gratuit cat şi contra
cost, devenind astfel o sursă de venit a Administraţiei Parcului.
Întreţinerea traseelor turistice a reprezentat în 2011 o altă activitate de bază a
personalului de teren din ca drul APNPC. Acea stă a ctivita et a consta t în refa cerea
marcajelor, eliminarea obstacolelor, realizarea şi înlocuirea plăcuţelor indicatoare,
realizarea şi montarea de panouri informative pe traseele de acces spre masiv.
Tot în 2011 s-a montat o barieră in zona Casa Folea in scopul restricţionării accesului
mijloacelor motorizate şi de a stopa parcurgera de trasee off-road de catre persoane
neautorizate.
Pe dura ta întregului sez on ca ld, una din cele ma i dese a ctivită ţi au fost lega te de
impunerea respectării regulamentului privind camparea, aprinderea focului pentru
picnic şi pastrarea acestor zone cat mai curate. În ani anteriori aceste activităţi au creat
probleme prin provocarea de incendii şi abandonarea de cantităţi mari de deşeuri în
zone greu accesibile, procesul de salubrizare devenind foarte greu.
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Activitatea compartimentului TI pe parcursul anului 2011 a cunoscut mai multe
aspecte, astfel:
Activităţi de administrare reţea, calculatoare
In privința acestor activitați, compartimentul IT a asigurat întreţinerea perifericelor
şi a calculatoarelor şi menţinerea acestora în stare bună de funcţionare, a asigurat buna
funcționare a aplicațiilor, a rețelei interne, realizarea backup-ului periodic de date pe
serverul administrației și a reinnoit periodic pagina web a Parcului National Piatra
Craiului.
Astfel, a fost realizata o interfaţă pentru harta turistică dinamică a Parcului Național
Piatra Craiului in modul 2D și 3D, cu butoane atît în limba română cît ș i limba engleză, în
care s-au fost introdus straturile bazei de date GIS a Parcului în format KML pentru a
putea oferi informatii vizitatorilor cu privire la limitele Parcului, traseele turistice şi
marcajele, zonarea interna, pe
șterile din Parc și pentru

localizarea zonelor de interes

pentru turiștii interesați a vizita PNPC, totodata și pentru a putea veni în întâmpinarea
persoanelor fizice care solicită informa
ții cu privire la localizarea terenurilor aflate în
proprietate de pe raza Parcului, în vederea realizării de construcții noi, pentru a putea
stabili dacă terenurile se regăsesc în zone construibile sau nu.
Tot în ceea ce privește activitatea IT a fost instalată o cameră video de supraveghere
IP/wireless în scopul monitorizării numărului de turişti la una dintre intrările principale
în parc și totodată și în scopul obținerii de alte tipuri de informații utile în activitatea de
prevenire pe care o desfă
șoară administrația PNPC. Această cameră stochează toate
înregistrările video şi poate furniza în orice moment informații ca re a r putea fi utile
Parcului.
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A fost publicat Planul de Management al Parcului Național Piatra Craiului și hărțile
acestuia, au fost publicate anun
țurile de angajare în cadrul PNPC, a fost monitorizat
permanent numărul de vizitatori unici pe site-ul www.pcrai.ro, administrat forumul de
discuții creat pe pagina web, s-au înregistrat toate mail-urile primite prin adresa de
contact de pe site și s -au formulat răspunsurile pentru turiștii interesați în obținerea de
diverse informații referitoare la Piatra Craiului.
În privința numărului de accesări unice a paginii web, în 2011 a fost înregistrat un
număr de 25000 de vizitatori unici, un număr de 38593 vizite a paginii web, un număr de
335221 pagini accesate și peste 1600000 de hits-uri (căutări). Ca și tări, pe primul loc a fost
România, urmată de tările din Uniunea Europeană
și SUA. În privința vizitării paginii
web, compartimentul TI monitorizează anual numărul de vizitatori, tările din care aceștia
provin, informațiile cele mai accesate de pe pagina web, astfel i ncît să poa tă veni în
sprijinul acestora cu noi informa
ții și totodată pentru a putea întelege cît mai bine care
sunt tipurile de informații din site pe care turiștii le caută.
A fost insta la t un modem GPRS la ția
stameteo a Parcului amplasată în curtea
interioară iar informațiile furniz a et sunt descă rca te z ilnic pe un cont de ftp, putînd fi
accesate pe internet de oriunde. În plus, în perioada imediat următoare acestea vor putea
fi disponibile și pe pagină web www.pcrai.ro , informații și statistici ce vor fi utile celor
care vizitează Piatra Craiului pentru cunoa
șterea condițiilor meteorologice din zonă.
Totodată, în timp, aceste informații vor putea fi utile în anumite cercetări care vor avea la
bază și date meteo.
S-au publicat pe pagina web, în limba engleză informaţii cu privire la proiectul
Bioregio si s-au publicat pe pagina web rezultatele de la lansarea proiectului. De
asemenea s-au realizat mape pentru proiectul SEE.

Activităţi legate de administrarea şi integrarea datelor în GIS
În privința acestor activități, compartimentul TI a măsurat și delimitat împreună cu
personalul de teren suprafe
țele de teren unde ar putea fi extins intravilanul localității
Zărnești pe zonele în care aceasta se suprapune și cu Parcul, funcție de anumite criterii de
delimitare. Astfel a fost realizată o hartă cu propunerea de extindere de intravilan
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acceptată de Parcși comunicată Primăriei Zărnești împreună cu datele GIS în sistem
Stereo 1970.
S-au cartat parţial suprafețele de pe ra z a P arcului afectate în anii trecu
ți de tăieri
rase în vederea stabilirii zonelor țial
par regenerate sau neregenerate pentru a avea
imaginea de ansamblu a acestei probleme și totodată în scopul monitorizării suprafețelor.
Rezultatele obținute au fost integrate în baza de date GIS a Parcului.
A fost reviz uit pe a proa pe tot pa rcursul anului 2 0 1 1Pla nul de Ma na gement a l
Parcului Național Piatra Craiului și s -au refăcut limitele zonării interne func
ție de noile
suprafețe de pă dure ca re a u fost introduse în z ona de protecție strictă a Parcului, la
cererea fundației Conservation Carpathia, limite care s -au publicat și pe pagina web, în
harta turistică a Parcului. Suprafețele noi au fost introduse în Planul de Management și s au refăcut hărțile cu zonarea internă a Parcului funcție de modificările în cauză.
În plus, baza de date GIS a Parcului a fost completată cu informaţii noi referitoare la
păşunile împadurite si trecute în fond forestier şi supuse reglementările prin studiile de
amenajament şi a Codului Silvic.
În ceea ce priveşte situl ROSCI 0194 Piatra Craiului, pentru suprafeţele în care limita
acestuia nu coincide cu cea a Parcului, în 2011, s-au obţinut planurile de bază echipate cu
parcelar şi s-au digitizat parcelele existente de pe raza acestuia, completîndu-se astfel
baza de date GIS a Parcului cu noi informaţii. Totodată s-au retrasat limitele sitului,
corectîndu-se pe baza de ortoimagini şi planurile de bază echipate cu parcelar şi ţinînduse cont de repere clare, naturale sau artificiale, limite care au fost comunicate ulterior la
Ministerul Mediului şi Pădurilor.
A fost realizată o bază de date GIS cu toate suprafeţele de fond forestier pentru care
Administraţia PNPC a eliberat avize pentru activităţile de exploatări forestiere în vederea
localizării acestora, cunoaşterii volumelor, tipurilor de intervenţii sivicuturale, a anilor în
care s-au realizat, în scopul monitorizării permanente a acestora şi a ţinerii sub control a
activităţilor economice de exploatare.
În vederea obţinerii unor hărţi de o mare acurateţe la Peşterile de pe raza Parcului
incluse în proiectul POS Mediu pe partea de monitorizare a coloniilor de lilieci, s-a
început cartarea acestora prin scanări laser împreună cu 2 voluntari de la Facultatea de
Construcţii din Bucureşti.
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Activităţi de secretariat la Consiliul Ştiinţific şi de avize pentru activităţi economice
În privinţa acestor activităţi, compartimentul TI a creat un grup de lucru pe Yahoo,
cspnpc, prin ca re a ţinut în perma nenţă legă tura cu Consiliul Ştiinţific a l Pa rcului
Naţiona l Pia tra Cra iului şi a a dus la cunoştinţa a cestuia problemele de pe ra z a sa în
vederea analizării acestora şi luarea deciziilor corespunzătoare.
Au fost analizate cereri de construire pe raza Parcului, cereri de avizare pentru
exploatări forestiere sau pentru lucrări de investiţii-modernizare-refacere infrastructură.
În toate cazurile au fost depuse documentaţii şi transmise Consiliului Ştiinţific, în toate
cazurile au fost efectuate deplasări în teren pentru a putea vedea realitatea lucrurilor, au
fost întocmite adrese de completare, au fost întocmite adrese de avizare sau de neavizare
şi s-a creat o arhivă cu toate dosarele depuse, pentru cereri de avizare la activităţi
economice de pe raza Parcului din ultimii 4 ani.
S-a participat împreună cu dna arhitecta şi ing. peisagist din cadrul C.S la deplasări
în teren pentru a cunoa şte cît mai bine problemele lega te de construcţiile ca re se fa c pe
raza Parcului, au fost efectuate inclusiv verificări la construcţiile ilegale, s-a participat la
discuţiile avute cu Primăriile din zonă pentru analizarea prevederilor Ghidului de
Construire anexat Planului de Management al Parcului, inclusiv participarea pe teren
împreună cu reprezentanţii acestora pentru cunoaşterea anumitor probleme în directă
legătură cu prevederile din Ghid.
S-a participat la întîlniri cu reprezentanţii Primăriei Dâmbovicioara şi Garzii de
Mediu Argeş pentru discutarea situaţiei privind gunoaiele de pe raza Parcului şi modului
ineficient de colectare a acestora. S-au analizat măsurile care ar putea fi lua te în scopul
rezolvării favorabile a acestor situaţii.
Pe perioada concediului de odihnă a dlui Director au fost coordonate activităţile
administrative ale Parcului.
Împreună cu Jandarmeria Cîmpulung Argeş au fost organizate controale în zona de
Sit ROSCI 0 1 9 Pia
4 rta Cra ului
i
şi de Parc în vederea depistă iri persoa nelor ca er
efectuează exploatări forestiere ilegale şi în scopul prevenirea păşunatului în zonele în
care acesta este interzis.
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Au fost întocmite plîngeri penale pentru persoanele identificate cu construcţii
ilegale în zonele de extravilan, au fost întocmite sesizări către instituţiile abilitate a
verifica problemele de pe raza Parcului.
A fost realizat raportul pentru Corpul de control al Ministrului Mediului şi
Pădurilor şi s-au pus la dispoziţia acestuia actele solicitate.

Activităţi responsabil conştientizare publică
În cadrul acestei activităţi, compartimentul TI s-a implicat în oferirea de informaţii şi
ma teria le promoţiona le turiştilor şi, de a semenea , în oferirea de informa ţii cu privire la
documentele necesare a fi depuse spre analiză pentru obţinerea de avize din partea P.N.
Piatra Craiului.
Totodată, pentru cunoaşterea cît mai bine a prevederilor Ghidului de Construire
anexat Planului de Management al Parcului Naţional Piatra Craiului, împreună cu
responsabilul Comunităţi, a fost realizat un pliant într-un număr de 2000 de bucăţi care sa distribuit prin poştă locuitorilor din Satele Măgura şi Peştera, Comuna Moieciu şi de
asemenea, s-a distribuit şi un numă r de 1 0 0 de bucă ţi la Primă ria Comunei Moieciu, în
vederea conştientizării locuitorilor acestor sate cu privire la modul de construire, regulile
şi principiile care trebuie respectate pentru a putea păstra nealterat specificul zonei şi
peisajul tradiţional al satului de munte.

Alte activităţi: Administrative, Cercetare, Radio Comunicaţii, etc
o redactare raportări către RNP Romsilva;
o realizare articol ISSI cu privire la monitorizarea calităţii aerului din Piatra Craiului:
“Long-term monitoring of air pollution effects on selected forest ecosystems in the BucegiPiatra Craiului and Retezat Mountains, southern Carpathians (Romania). IFORESTBIOGEOSCIENCES AND FORESTRY, 4, pp. 49-60, 2011”.
o participare la pregătire lemne pentru centrale (tăiat, cărat, stivuit);
o realizare diferite raporte şi adrese către RNP Romsilva, Primării.
o revizuire proiect POS Mediu.
o participare la diferite workshop-uri sau conferințe în țară.
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o întocmire documentație în vederea obținerii licenței radio de funcționare a stațiilor
de emisie-recepție ale Parcului.

La compartimentul Relaţia cu comunităţile locale şi educaţie ecologică, achiziţii,
investiţii s-au desfăşurat de asemenea mai multe tipuri de activităţi:
În cadrul compartimentului Relația cu comunitățile, achiziții și investiții:
Realizarea

activităţilor

administrative

zilnice:

preluare

apeluri telefonice,

primire/expediere faxuri, urmărirea funcţionării instalaţilor, urmărirea şi programarea
serviciilor de curăţenie etc.
Programarea, predarea şi ridicarea maşinilor din service, efectuarea plăţilor în
vederea bunei funcţionări a parcului auto al Administraţiei.
Realizarea unor studii de piaţă pentru determinarea ofertelor avantajoase în
achiziţionarea bunurilor și serviciilor.
Întocmirea referatelor de necesitate şi a deconturilor de cheltuieli pentru
achiziţionarea diferitelor bunuri/servicii.
Achiziţionat bunuri/servicii necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor
administrației.
Efectuarea de modificări în planul anual al achiziţiilor publice în funcţie de nevoile
actuale şi de viitor ale Administraţiei Parcului.
Întocmirea raportului lunar privind activităţile realizate în luna precedentă.
Supravegherea şi participarea la diverse reparaţii şi lucrări de întreţinere a sediului
Întocmirea programului pentru supraveghereași întreținerea centralei termice,
alimentarea centralelor termice cu lemne conform programului; s-a efectuat o revizie
generala a centralei termice (inclusiv aerisire calorifere) pentru o func
ționare corectă a
acesteia.
Participarea la actiunea de incarcare-descarcare a lemnelor de foc achizitionate de
la OS Teliu.
Primirea echipamentelor de teren de la ESCAPADE Himalaya
și predarea
angajaților APNPC.
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Negocierea și încheierea contractelor necesare pentru buna funcționare a

administrației și proiectelor ca re urmea z ă a fi depuse, de exemplu: contra ct medicina
muncii, asigurare sediu, tichete masă, servicii curățenie, etc.
Întâlnire cu autorităţile locale de la Primăria Moieciu, Rucar şi Dâmbovicioara
privind ghidul de constructii din planul de management.
Organizarea unei întâlniri cu reprezentanţii autorităţii locale de la primaria
Zărneşti pentru identificarea posibilităţilor de scutire de la plata impozitului pentru
Centru de Vizitare Zărneşti având în vedere că este o investiţie de interes public.
Obţinerea prelungirii certificatului de urbanism pentru construirea Punctului de
informare Curmătura.
Pregătirea și depunerea actelor necesare la Consiliul Județean Brașov în vederea
obținerii autorizației de construcție pentru Punct de informare Curmătura.
Studierea ghidului solicitantului şi demararea scrierii cererii de finanţare şi a
anexelor necesare de
execuţie a lucrărilor.
Întâlnire cu proiectantul care execută expertiza tehnică pentru lucrările de
intervenţie la Centrul de
Vizitare Zărneşti.
Menţinerea dialogului cu proiectantul care realizează documentaţia de avizare
pentru lucrările de
intervenţie la Centrul de Vizitare Zărneşti pentru definitivarea listei de lucrări necesare şi
a graficului de
proiectului POS Mediu.
Participarea la scrierea proiectului „Îmbunătăţirea stării de conservare a
biodiversităţii Parcului Naţional Piatra Craiului prin conştientizare, informare, vizitare,
monitorizare’’ care a fost depus spre finanţare la Axa 4 POS Mediu.
Intalnire OI Sibiu privind proiectul POS Mediu (imparţirea pe acţiuni, detalierea
bugetului, indicatorii şi jaloanele proiectului etc.).
Definitivarea planului de comunicare şi a matricei logice pentru proiectul POS
Mediu.
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Definitivarea si depunerea proiectului POS Mediu la Organismul Intermediar
Sibiu.
Elaborarea

şi expedierea

diferitelor

modificări solicitate

de

Organismul

Intermediar Sibiu privind proiectul POS Mediu.
Demararea studiilor de piaţă pentru achiziţia echipamentelor din proiectul SEE
“Managementul integrat al diversitatii biologice şi de peisaj pentru dezvoltarea regională
durabilă şi conectivitatea ecologică în Carpaţi – Bioregio Carpaţi”
Obţinerea ofertelor necesare pentru determinarea celui mai bun preţ de achiziţie a
bunurilor prevăzute în proiectul SEE: echipament IT, copiator, aparat foto, automate de
bilete.
Întocmire referat şi achiziţionat bunuri, prin intermediul SEAP, prevăzute în
proiectul SEE implementat de PNPC : Echipament IT, copiator, aparat foto, automate de
bilete.
Realizarea designului şi imprimarea autocolantelor necesare pentru bunurile
achiziţionate din proiectul SEE.
Recepţionarea bunurilor achiziţionate prin SEAP în cadrul proiectului SEE.
Întocmire raport deschidere candidaturi, raport de evaluare candidaturi si
comunicarea rezultatului privind selectia candidaturilor in cadrul licitatiei restranse
privind contractarea serviciilor de management tehnic si financiar pentru proiectul SEE.
Întocmire raport deschidere oferte, raport de evaluare oferte si comunicarea
rezultatului privind selectia candidaturilor in cadrul licitatiei restranse privind
contractarea serviciilor de management tehnic si financiar pentru proiectul SEE.
Transmitere documentatie de atribuire pentru serviciile de consultanta din cadrul
proiectului SEE
Întocmirea anunțului de atribuire privind contractarea serviciilor de management
tehnic și financiar pentru proiectul SEE
Participarea la cursul ,,Expert achiziții și investiții publice” în Poiana Brașov.

În ceea ce priveşte educaţia ecologică
S-a continuat seria prezentărilor referitoare la Parcul Naţional Piatra Craiului în
şcolile din Zărneşti, Măgura, Peştera, Podu Dâmboviţei, Şirnea, Rucăr.
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Deplasare în Italia la Fano pentru schimbul de experienţă privind educaţia în
z onele monta ne ca re a re loc în ca drul proiectului EDU-MONT finanţat de Uniunea
Europeană prin programul GRUNDTVIG.
Deplasare în teren cu un grup de studenţi la silvicultură din Belgia pentru
vizitarea unor tipuri naturale de pădure specifice zonei.

Realizarea unei prezentari pentru elevi de la Scoala Andrei Muresanu din Brasov,
prezentare care a avut loc in localitatea Magura.
Realizarea unei prezentări pentru un grup de studenți suedezi la sediul APNPC.

Realizarea unei prezentări pentru copii din tabăra organizată de AEST București la
Cabana Gura Râului Zărnești, precum și deplasarea în teren cu aceștia pe câteva trasee
turistice.
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Organizare (achizitionare premii, tiparire diplome, fise de concurs, elaborare teste,
traseu orientare etc.) si desfasurarea celei de-a IX-a editii a concursului Serbarile Craiului,
in localitate Magura. La concurs au participat 10 echipe de la scolile din Zarnesti, Magura,
Pestera, Sirnea, Podul Dambovitei si Rucar.
Proba teoretică (test grilă) a constat într-un set de 10 întrebări din Manualul de educaţie
ecologică, editat de Administraţia Parcului Naţional Piatra Craiului, clasele V-VII. Proba
practică a constat în parcurgerea unui traseu indicat pe o harta turistică cu atingerea unor
puncte de control. În fiecare din aceste puncte de control echipa a trebuit să dezlege o
ghicitoare ca apoi să parcurgă o serie de probe de îndemânare (orientare pe viză, tăierea
unui buştean cu joagărul, întrecerea omizilor, umplerea unei găleţi cu ajutorul unui pahar
cu apă ce va fi adusă de la o anumită distanţă). Proba s-a desfăşurat contra timp.
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Organizarea a 2 actiuni de ecologizare pe raza Parcului Naţional Piatra Craiului :
prima având loc in satul Măgura impreuna cu elevii/studentii Şcolii Americane din
Bucuresti, iar cea de-a doua impreuna cu Primaria Zarnesti in cadrul actiunii „Let’s do it”
in zonele Valea Râului-Prăpăstiile Zărneştilor şi Plaiul Foii- Valea Tămaşului.

Pregătirea pozelor pentru pagina de web a parcului.
Prelucrare si transmitere fotografii solicitate de catre Muzeul Antipa pentru
realizarea unei expozitii cu ariile protejate din Romania
Realizarea design, tipărirea
și distribuirea pliantului informativ ,,Cum să
construim pe teritoriul Parcului National în satele Măgura
și Peștera’’ la primăria
Moieciu, școlile din satele Măgura și Peștera precum și localnicilor, activitate desfășurată
împreună cu compartimentul TI.

Realizarea designului tuturor panourilor
și săgeților indicatoare care a

u fost

instalate în interiorul parcului și printarea acestora.
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Participarea la diferite acțiuni cu rangerii parcului și Jandarmeria Montană cum ar
fi: acțiuni pentru prevenirea braconajului, actiuni pentru prevenirea furtului de pomi de
Crăciun, etc.
Participarea la organizarea diferitelor concursuri care au loc în parc, spre exemplu
Maratonul Pietrei Craiului.

Participarea cu ceilalți membrii ai administrației la evaluarea efectivului de capră
neagră( Rupicapra rupicapra) și cocoș de munte( Tetrao urogallus).

In cadrul compartimentului biodiversitate au fost realizate urmatoarele
activitati:
-in luna ianuarie au fost revizuite protocoalele de monitorizare in vederea
implementarii lor in teren in lunile urmatoare ; au fost organizate si deplasari in teren
pentru observatii preliminare asupra rapitoarelor de noapte si a distributiei populatiilor
de ca rnivore ma ri prin snowtra cking, ca re a u fost continua te si in lunile februa rie si
martie.
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-in luna februarie s-a realizat inventarierea coloniilor de hibernare ale liliecilor din
pesterile incluse in protocolul de monitorizare; identificarea s-a facut doar la nivel de gen
pentru a se evita deranjarea liliecilor; astfel la Pestera Ursilor au fost identificate 102
exemplare de Rhinolophus sp. si 250 exemplare de Myotis sp., la Pestera Dambovicioara
7ex. Rhinolophus sp. si 3ex. Myotis sp., la Pestera Liliecilor 17ex. Rhinolophus sp. si 1ex.
Myotis sp., la Tunelul de la Cariera 35ex. Rhinolophus sp. si 8ex. Myotis sp., iar la Pestera
Stanciului 12ex. Myotis sp. Marimea populatiilor observate nu difera semnificativ fata de
cele din anii anteriori, insa este evident impactul antropic negativ in special in cazul
Pesterii Dambovicioara.

-in luna martie au fost continuate actiunile de snowtracking si de monitorizare a
păsărilor, aceste observatii urmand a fi folosite pentru o analiza ulterioara a efectivelor
speciilor si a distributiei acestora pe teritoriul PNPC.
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-in luna aprilie au inceput actiunile de monitorizare ale cocosului de munte ; au
fost identificate 5 locuri de rotit unde au fost observati atat masculii, cat si femelele
prezente ; astfel in Padinile Frumoase au fost observati la primul loc de rotit 2 masculi, iar
la celalalt 4 masculi, in Sesul Martoiului 2 masculi si o femela, in Piatra Mica 3 masculi si
4 femele, iar in Lespezi 2 masculi si 2 femele. In total au fost observate 20 exempla re la
rotit, insa actiunile de cautare au fost ingreunate de vremea nefavorabila. Pentru
evaluarea populatiei de cocos de munte din parc este necesara identificarea a minimum 7
locuri de rotit.

-in luna mai au fost continuate actiunile de monitorizare ale cocosului de munte ;
s-a u monitoriz a tspeciile de pa sa ri din Anexa I a Directivei Pa sa ri prin observa iti
accidentale.
-in luna iunie au fost monitorizate unele habitate incluse in Anexa I a Directivei
Habitate, respectiv tufarisuri de Pinus mugo si Rhododendron myrtifolium (4070*) si fanete
montane (6520) , acestea aflandu-se intr-o stare de conservare favorabila.
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-in luna iulie s-au monitorizat speciile de pasari din Anexa I a Directivei Pasari
prin observatii accidentale, fiind semnalata prezenta in parc a carstelului de camp Crex
crex ; alte actiuni de monitorizare au vizat speciile de pasari din chei, dar si rapitoarele de
zi de pe teritoriul PNPC.
-in luna august a fost efectuata monitorizarea speciei Ligularia sibirica din zona
Brusturet; din cauza situatiei ingrijoratoare in care se afla populatia acesteia, a fost trimisa
o sesizare catre Garda Nationala de Mediu ; a fost monitorizat si un tip de habitat inclus
in Anexa I a Directivei Habitate, respectiv 8120- Grohotisuri calcaroase si de sisturi
calcaroase din etajul montan pana in cel alpin (Thlaspietea rotundifolia), aflat intr-o stare de
conservare favorabila.
-in luna septembrie a inceput monitorizarea cerbului comun Cervus elaphus si
cautarea locurilor de boncanit, activitate continuata si in luna octombrie; in cadrul
actiunilor de monitorizare au fost facute si observatii accidentale asupra celorlalte specii
de mamifere mari; de asemenea s-a actionat pentru stoparea activitatilor de braconaj ; tot
in aceasta luna s-au observat speciile de pasaj in cadrul migratiei de toamna a rapitoarelor
de zi; a fost aleasa o locatie, respectiv Vf. Magura de unde au fost facute observatii cateva
zile, notandu-se numarul de specii identificate, precum si numarul exemplarelor
acestora; astfel au fost identificate 63 exemplare de erete de stuf, 21 ex. de sorecar comun,
5 ex. de uliu porumba r, 3 ex. de uliu pa sara r, 2 ex. de soim ca la tor, 2 ex. de a cvila
tipatoare mica, 1 ex. de vanturel rosu si 1 ex. de uligan pescar, urmand ca in viitor sa fie
alocat mai mult timp studiului migratiei.
-in luna octombrie a fost organizata o actiune de evaluare a populatiei de capra
neagra in Parcul National Piatra Craiului. La aceasta actiune au participat 5 membri ai
APNPC si 8 voluntari care au parcurs 8 trasee din masiv si au completat formularele de
monitorizare. Din cauza zapezii abundente, cateva trasee nu au putut fi abordate.
Parcurgerea celorlalte trasee a fost ingreunata din cauza zapezii, dar datorita vizibilitatii
foarte bune animalele au putut fi observate de la distanta prin binoclu. Numarul total de
exempla re observate a fost de 7 0 , insa a cesta nu reflecta efectivul rea l a l popula tiei de
capra neagra din Parcul National Piatra Craiului. La rubrica observatii accidentale au fost
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nota te urme de lup si de urs, boncanit de cerb, precum si fluturas de sta nca si sita r de
padure

-in luna noiembrie au fost efectuate actiuni de monitorizare a suprafetelor si a
starii de conservare a padurilor de molid si de amestec de fag cu rasinoase, dar si de
monitorizare a refacerii padurii pe suprafetele defrisate, actiuni continuate si in luna
decembrie. De asemenea, in urma adresei primite de la Inspectoratul Teritorial de Regim
Silvic si Vanatoare a mai fost organizata o actiune de evaluare a populatiei de capra
neagra care insa a fost anulata din cauza vremii nefavorabile.
-in luna decembrie a fost reluata monitorizarea populatiei de carnivore mari prin
actiuni de snowtracking, fiind identificata o haita de 3 lupi in zona Grind- Pietricica.
Tot in cursul anului 2011 am asigurat suportul logistic si am colaborat cu un
entomolog maghiar de la Muzeul Maghiar de Istorie Naturala, specialist in staphylinidae.
Conform datelor preliminare, lista de specii de staphylinidae din PNPC a crescut de la 73
(Stan, 2006) la aproximativ 200, iar la Pestera Ulucelor a fost identificata specia
Ochthephilus tatricus care nu a mai fost raportata pana acum din Romania.
De asemenea am participat la revizuirea si redactarea Planului de Management in
vederea trimiterii la MMP pentru inceperea evaluarii de mediu si ulterior la modificarea
acestuia conform indicatiilor primite de la minister.
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În cadrul compartimentului Financiar-Contabil s-au realizat următoarele
activităţi:
Pe parcursul anului 2011 s-au produs mici modificari ale echipei Administra
ției
Parcului. Au plecat prin demisie 4 angajati, iar unul a fost concediat disciplinar. S-au
organizat 4 concursuri de angajare pentru posturile ramase vacante si unul pentru cel de
asistent proiect, post nou creat.
La finalul anului 2011 în cadrul Administra
ției PN Piatra Craiului structura
personalului era urmatoarea:
Director al parcului – 1 post;
Sef pază – 1 post;
Economist – 1 post;
Responsabil relația cu comunitățile și educație ecologică – 1 post;
Biolog – 1 post;
Specialist în tehnologia informației – 1 post;
Agenti de teren – 5 posturi
Asistent proiect – 1 post (angajat cu acordul scris al RNP)
Pe parcursul anului 2012 structura personalului se va completa cu 1 post de agent
de teren, post devenit vacant în luna octombrie 2011.
Lucrări curente desfasurate pe parcursul anului: întocmire contracte de muncă,
acte adiţionale, închiderea carților de muncă, actualizarea bazei de date Revisal, eliberare
diverse adeverințe, calcul salarii, etc.
COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL
Acest compartiment se ocupă de organizarea, coordonarea şi efectuarea tuturor
activităţilor specifice domeniului de activitate financiar-contabil, plecând de la întocmirea
documentelor primare, pâna la realizarea bugetelor de venituri şi cheltuieli anuale,
analiza financiară etc. şi

întocmirea tuturor actelor ce vizează personalul: întocmire

contracte de muncă, acte adiţionale, decizii, completare cărţi de muncă, operare
modificări în Revisal etc.
În iulie 2009 s-a semnat contractul de administrare între Regia Naţională a
Pădurilor şi Administraţia Parcului Naţional Piatra Craiului, prin care R.N.P. achită
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contravalorea serviciilor de administrare conform unui buget anual aprobat. Acest buget
anual se prezintă pe categorii de cheltuieli astfel:

DENUMIRE LINIE BUGET

PREVĂZUT RON

SALARII şi ECHIPAMENTE

388.376

ACTIVITĂŢI ECOLOGICE

10.778

ÎNTREŢINERE TRASEE ŞI REFUGII

8.276

CONŞTIENTIZARE

PUBLICĂ

ŞI 10.778

EDUCAŢIE ECOLOGICĂ
CHELTUIELI DE BIROU
ÎNTREŢINERE

ŞI

26.792
OPERARE 36.647

AUTOVEHICULE
DEPLASĂRI

ŞI

CURSURI

DE 15.569

PREGĂTIRE
CHIRII, IMPOZITE,UTILITĂŢI

62.046

ALTE CHELTUIELI(CS)

12.000

TOTAL BUGET

571.263

În anul 2011 s-au înregistrat următoarele sume pe linii de buget:

DENUMIRE

LINIE PREVĂZUT REALIZAT

BUGET

RON

RON
2011

SALARII
drepturi

si

alte 388.376

393.441

ale

personalului
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ACTIVITĂŢI

10.778

6.340

8.276

2.620

10.778

10.658

DE 26.792

25.310

ŞI 36.647

63.580

ŞI 15.569

33.202

ECOLOGICE
ÎNTREŢINERE
TRASEE ŞI REFUGII
CONŞTIENTIZARE
PUBLICĂ

ŞI

EDUCAŢIE
ECOLOGICĂ
CHELTUIELI
BIROU
ÎNTREŢINERE
OPERARE
AUTOVEHICULE
DEPLASĂRI
CURSURI

DE

PREGĂTIRE
CHIRII,

62.046

56.700

12.000

1.926

571.263

593.777

IMPOZITE,UTILITĂŢI
ALTE
CHELTUIELI(CS)
TOTAL 2011
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În urma unei analize sumare se constată faptul ca s-au depăşit liniile de: ”Salarii si
a te
l drepturi a el persona ului”
l
cu suma de 5 . 0 6RON,
5

“Întreţinere şi operare

autovehicule” cu 26.934 RON, ”Deplasari si cursuri de pregatire” cu 17.634 RON.
Depăşirea liniei cu ”Salarii si alte drepturi ale personalului” se justifică prin faptul
că cheltuielile cu salariul asistentului de proiect SEE angajat, au fost platite din fonduri de
la RNP. Intreaga cheltuiala cu salariul asistentului de proiect va fi recuperata ulterior din
fondurile proiectului, în momentul validarii cheltuielilor respective. Depaşirea liniei de
buget referitoare la operare autovehicule este justificată prin prisma faptului că,
a dministra ţia dispune de 3 ma şini dintre ca re 2 Da cii pick-up uzate fizic care necesită
reparaţii costisitoare şi repetate. Depăşirea liniei cu ”Deplasari si cursuri de pregatire” se
justifică prin faptul ca o parte sunt cheltuieli aferente proiectelor POS şi SEE efectuate din
fonduri de la RNP, dar care vor fi recuperate ulterior, în momentul demarării proiectelor
sus amintite si validarii cheltuielilor respective.
Unele linii din buget a u fost depă şite, în timp ce a ltele se situea z ămult sub
preliminări, astfel încât la sfârşitul anului 2011 am depăşit bugetul cu 22.514 RON, suma
care va fi recuperată în mare parte dupa validarea cheltuielilor din proiectul SEE Bioregio
si demarării proiectului POS ”Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii Parcului
Naţional Piatra Craiului prin conştientizare, informare, vizitare şi monitorizare”.
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Veniturile realizate de către Administraţia Parcului Naţional Piatra Craiului în
2011 sunt după cum urmează:

Denumire venit

Sume 2011

Prestari sevicii

418,81

inchirieri diverse

0

tarife de vizitare

0

tarife de avizare

1.091,95

Cazare

0

alte venituri

2.234,61

Total

venituri 3.745,37

proprii 2011
Venituri

din 593.717

Servicii
administrare parc

Veniturile proprii ale parcului obţinute din activitatea curentă sunt de 3.745,37
RON, din care cea mai mare pondere este reprezentată de veniturile din vanzarea hărților
turistice a masivului Piatra Craiului și tarife de avizare a diverse activitați și construcții.

Compartimentul financiar contabil a fost implicat în elaborarea şi implementarea
unor proiecte cum ar fi:
•

proiectul GEF-UNDP “Îmbunătăţirea Sustenabilităţii Financiare a Ariilor Protejate
din Carpaţi” demarat în anul 2010. S-a realizat o analiză financiară adaptată pe
planul de management, determinându-se nivelul optim de resurse financiare şi de
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personal necesar pentru implementarea activităţilor prevăzute în planul de
management, plecând de la nivelul actual.
•

Lucrari finaciar-contabile de implementareși de ra porta re nivel I a

proiectului

BIOREGIO Carpathians, al programului Sud Est European, în cadrul căruia parcul
are calitatea de Leading Partner.
•

participarea alături de colegi la scrierea proiectului care a fost aprobat la finanţare
pe Axa 4 POS Mediu în luna noiembrie 2011 - „Îmbunătăţirea stării de conservare
a biodiversităţii Parcului Naţional Piatra Craiului prin conştientizare, informare,
vizitare, monitorizare’’.

De asemenea, s-a lua t pa rte şi la a ctivită iţ de teren cum a r fi: ecologiz a e,r
organizare concursuri, evaluare capră neagră, etc.
Privitor la managementul proiectului ”BIOREGIO Carpa
ți

- Managementul

integrat al diversității biologice și de peisaj pentru dezvoltarea regională durabilă şi
conectivitatea ecologică în Carpaţi”, s-au desfăşurat mai multe tipuri de activităţi:
Proiectul ”BIOREGIO Carpați - Managementul integrat al diversității biologice și
de peisaj pentru dezvoltarea regională durabilă şi conectivitatea ecologică în Carpaţi” este
un proiect finanțat, în principal, din fonduri europene prin Programul de Cooperare
Transnațională Sud-Estul Europei. Men
ționăm că toate demersurile APNPC pentru
participarea în cadrul acestui proiect în calitate de lider de proiect, s-au efectuat în baza
aprobării CA al RNP Romsilva – Hotărârea 17 pct 4.22 din 23.12.2009. De asemenea,
proiectul a fost discutatși implicarea APNPC a fost aprobată prin hotărârea CD al
APNPC nr. 5 din 16.03.2011.
Proiectul BIOREGIO Carpați a fost aprobat spre finanțare în luna ianuarie 2011 iar
contractul de finanțare s-a semnat de către APNPC și Secretariatul Tehni c Comun în luna
decembrie 2011 datorită procedurilor complexe de încheiere a acordurilor cu partenerii
cehi și polonezi ai proiectului. Deși intervalul dintre data aprobării și cea a semnării
contractului a fost relativ îndelungat, Administrația Parcului N ațional Piatra Craiului, în
calitatea sa de lider de proiect, cu sprijinul RNP Romsilva, a putut derula următoarele
tipuri de activități în vederea asigurării unui management eficient tehnic și financiar:
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Activități specifice:
În prima parte a anului 2011, APNPC a achizi
ționat mijloacele fixe prevăzute în
cererea de finanțare a proiectului BIOREGIO Carpați:
-

multifuncțională Xerox

-

plotter HP DesignJet

-

laptop-uri (2 buc.)

-

automate bilete (3 buc.)

-

Software MS Office, ESET NOD 32, Corel Draw, Adobe, Iwork

-

Aparat foto Canon EOS 7D

-

Fax Panasonic

-

Imprimantă HP LaserJet

-

Backup system (Hard disk extern)

-

Videoproiector.

La mijlocul lunii iunie a fost angajată o persoană pe postul de asistent proiect.
În luna iulie 2011, administrația parcului a contract, în urma derulării procedurii
specifice licitației restrânse, firma de consultanță blue! advancing european projects
GbR din Germania, firmă care să asigure managementul tehnicși financiar la nivel de
proiect. Împreună cu aceasta, s-au elaborat diverse documente și instrumente menite să
asigure o coordonare eficientă la nivel de proiect. Dintre acestea enumerăm: Manualul
Operațional al Proiectului (document de referință pentru toți partenerii implicați),
Graficul activităților (un tabelul sintetic, cronologic în care sunt stabilite termenele limită
și corelațiile între diferite acțiuni ale proiectului), instrumentul de monitorizare a
bugetului (care urmărește realocările bugetare), o bază de date a tuturor persoanelor cu
atribuții în acest proiect, Lista indicatorilor proiectului împărțiți pe pachete de lucru, etc.
În luna octombrie s-au colectat cererile partenerilor referitoare la modificarea bugetului
pe linii bugetareși pachete de lucru în vederea evaluării posibilităților de realoc are
bugetară.
Administrația Parcului Național Piatra Craiului a participat activ, împreună cu
partenerul austriac, UNEP ISCC Vienna, și la elaborarea Planului de Comunicare aferent
proiectului, în special la stabilirea unei strategii de comunicare internă între toți
partenerii, între aceștia și observatori, etc.
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Toate documentele proiectului au fost supuse analizei de către ceilalți 15 parteneri
ai proiectului care
și

-au adus aportul prin recomandările
și sugestiile preluate de

Admnistrație și asimilate documentelor în varianta lor finală.
Totodată, în luna iulie s-a întocmit raportul, la nivel de administra
ție, privind
prima perioadă de implementare a proiectului (15 decembrie 2010 – 31 mai 2011). În
luna a ugust 2 0 1 1 ,a avut loc controlul de prim nivel în vederea validării cheltuielilor
efectuate în perioada mai sus men
ționată în cadrul BIOREGIO Carpați, cererea de
rambursare consolidată pentru această perioadă urmând a fi înaintată Secretariatului
Tehnic Comun până la sfârșitul lunii ianuarie 2012.

Participarea la evenimente/întâlniri:
APNPC s-a implicat în mod activ în organizarea tuturor evenimentelor/întâlnirilor
din cadrul proiectului.
Având în vedere rolul său asumat de lider, Administrația a organizat conferința de
lansare a proiectului BIOREGIO Carpați, în perioada 26 - 29 iulie 2011, la Zărnești. La
eveniment au participat organiza
țiile partenere dar și reprezentanți ai autorităților
locale și regionale, venite să își exprime sprijinul pentru implementarea acestui proiect
internațional. În cele 2 zile ale conferin
ței s -au prezentat cele 7 pachete de lucru,
componente ale proiectului, s-au stabilit activită
țile viitoare dar și componența
Comitetului Director la nivel de proiect precumși persoanele de contact ce reprezintă
pe fiecare partener în parte.
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Următoarea întâlnire la care Administra
ția a participat a fost întâlnirea de lucru
pentru pa chetul de lucru nr. 4 , desfă
șurată la Viena, Austria în data de 14 noiembrie
2011. În cadrul acesteia s-au stabilit activitățile aferente fiecăreia dintre cele 2 acțiuni ale
pachetului de lucruși s -au planificat următoarele întâlniri pentru luna decembrie.
APNPC, împreună cu firma de consultan
ță, au oferit informații participanților despre
stadiul semnării contractului de finan
ța re și au dez bă tut diverse a s pecte legate de
managementul tehnic al proiectului.

În data de 12 decembrie 2011, la Viena, Austria, a avut loc întâlnirea liderilor de
pachete de lucru, care i-a reunit pe toți cei șase parteneri responsabili de implementarea
acestora. Întâlnirea s-a axat pe clarificarea unor aspecte privind prevederile cererii de
finanțare și a coordonării diferitelor activități ale pachetelor ținându-se seama de
conexiunile temporale complexe existente între acestea. Totodată, cei prezen
ți au
planificat următoarea întâlnire în luna ianuarie 2012și au identificat unele probleme de
abordat în cadrul întâlnirii din data de 15 decembrie 2011, la Budapesta (Ungaria), cu
reprezentanții Secretariatului Tehnic Comun.
Împreună cu reprezentan
ții firme i de consultan
ță blue! advancing european
projects GbR, Administrația Parcului Național Piatra Craiului a participat la această
întrevedere cu STC, în cadrul căreia s-au făcut referiri la prelungirea contractului de
finanțare,

planificarea

activităților

ocazionate

de

aceasta,

modalită
țile de

raportare/rambursare a cheltuielilor din cadrul proiectului, procedura de înlocuire a
partenerului ucrainian, realocări bugetare, etc.
De asemenea, încă din luna decembrie, APNPC făcut demersuri pentru pregătirea
următoarei întâlniri, stabilită pentru luna ianuarie 2012 la Viena, Austria.
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Activități zilnice:

Realizarea

activităţilor

zilnice

de

comunicare:

schimbul

permanent

de

informații/documente prin intermediul poștei, apelurilor telefonice, primirii/expedierii
de e-mail-uri de la/către toți partenerii proiectului, Secretariatul Tehnic Comun, etc.
Întocmirea

deconturilor

de

cheltuieli

pentru

achiziţionarea

diferitelor

bunuri/servicii.
Colaborarea cu firma de consultan
ță în vederea soluționării diverselor probleme
apărute, via e-mail, Skype, etc.
Updatarea permanentă a bazei de date a persoanelor implicate în proiect.
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Anexa 8

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate,
potrivit legii:
1.

Listă investiții – nu e cazul;

2.

Listă prețuri și tarife vizitare
Nr.crt

Denumire

Pret cu
tva vechi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Măs GPS >500 ha
Măs GPS 200-500 ha
Măs GPS 50-200 ha
Măs GPS 10-50 ha
Măs GPS 0-10 ha
Măs GPS 1 punct
Ghid păsări
Carte stiinţifică
Hartă turistică
Observaţii faună
Foto necomercial
Film necomercial

10 euro
14 euro
20 euro
28 euro
45 euro
50 euro
40 ron
30 ron
10 ron
15 euro
25 euro
50 euro

13
14
15

Excursii cu ghid
Taxă ghid pers +
3pers
Alpinism cu ghid

16
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UM

Pret
nou
10 euro
14 euro
20 euro
28 euro
45 euro
50 euro
40 ron
30 ron
15 ron
15 euro
25 euro
50 euro

22 euro

ha
ha
ha
ha
ha
punct
buc
buc
buc
zi/pers
zi/pers
zi/pers
zi/3
pers

3 euro
30 euro

zi/pers
zi/pers

Foto comercial

100 euro

zi

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Film comercial
Inchiriere m>25Km
Inchiriere m<25 Km
Inchiriere maşină
Plotare postere
Laminare postere
Mascotă
Insignă
Scanare dia

200 euro
0,5 euro
10 euro
75 euro
15 euro*
15 euro*
49 ron
5 ron
5,5 euro

zi
km
h
zi
mp
mp
buc
buc
buc

26

Scanare format A0

1,5 euro*

mp

27

Gravare supr. dec

0,01 euro

cmp

28

Gravare supr. grav

cmp

29

Aviz. APV PP f CS

0,06 euro
100 ron

3 euro
30 euro
100
euro
200
euro
0,5 euro
10 euro
75 euro
15 euro*
15 euro*
49 ron
10 ron
5,5 euro
1,5
euro*
0,01
euro
0,06
euro

buc

100 ron

30

Aviz. APV PS f CS

60 ron

buc

60 ron

31

Aviz. APV TIA f CS

40 ron

buc

40 ron

32

Aviz. APV PP c CS

150 ron

buc

150 ron

50 euro
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

3.

Aviz. APV PS c CS

110 ron

buc

110 ron

Aviz. APV TIA c CS

90 ron

buc

100 ron

Aviz con.pens c CS

150 ron

buc

160 ron

Aviz con.casa c CS

100 ron

buc

110 ron

Av.con.impact c CS

500 ron

buc

500 ron

Inf.ampl.teren

30 ron

buc

30 ron

Aviz funct const

100 ron

buc

110 ron

Aviz inter const

100 ron

buc

110 ron

Aviz PUD PUZ

300 ron

buc

300 ron

Aviz realiz util

100 ron

buc

150 ron

Aviz activ ec

150 ron

buc

160 ron

Listă privind plățile efectuate lunar (plati pana la data de 30.03.2012)
NR.
CRT.

DATA

1

06.02.2012

COJI SRL

620,00 lei

CV. FACT. 830

2

06.02.2012

477,26 lei

F. 750202

3

06.02.2012

1.017,17 lei

F. 2962806

4

08.02.2012

ASV AUTO SRL
ORANGE ROMANIA
S.A.
RPLP PIATRA
CRAIULUI R.A.

5.703,80 lei

PLATA FACTURI

5

10.02.2012

ESTICO SRL

452,60 lei

F.09786

6

10.02.2012

1.056,83 lei

F. 944

7

22.02.2012

4.236,00 lei

BUG ASIG SOC

8

22.02.2012

C.S.B. BRASOV SRL
TREZORERIA
ZARNESTI
TREZORERIA
ZARNESTI

3.199,00 lei

BUG DE STAT

9

22.02.2012

TNT ROMANIA

31,10 lei

F.2001976

10

22.02.2012

TNT ROMANIA

263,38 lei

F.200570

11

22.02.2012

ELECTRICA SA

3.341,27 lei

F.190013337

12

22.02.2012

139,93 lei

F.7293861

13

05.03.2012

421,02 lei

F.4318120

14

05.03.2012

1.147,70 lei

F.5987789

15

05.03.2012

ROMTELECOM SA
ORANGE ROMANIA
S.A.
ORANGE ROMANIA
S.A.
TREZORERIA
ZARNESTI

9.951,00 lei

CVAL TVA LUNAR

16

19.03.2012

1.116,00 lei

F.969

17

22.03.2012

CSB BRASOV
TREZORERIA
ZARNESTI

99,00 lei

BUG DE STAT

18

22.03.2012

ROMTELECOM SA

127,05 lei

F.9781910
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4.

19

22.03.2012

TREZORERIA
ZARNESTI

20

26.03.2012

ELECTRICA SA

2.905,23 lei

F.190025160

21

26.03.2012

COJI SRL

620,00 lei

F.844

22

26.03.2012

1.640,26 lei

F.609

23

27.03.2012

1.431,94 lei

F.9014520

24

27.03.2012

ALEC TRANS
ORANGE ROMANIA
S.A.
ORANGE ROMANIA
S.A.

424,40 lei

F.7342850

25

27.03.2012

WI-NOVATION SRL

624,30 lei

F.11735

7.150,00 lei

BUG ASIG SOC

Listă proiecte finan
ța te din fonduri europene a fla te în derula re și perioa da de

implementare.
- Global Environment Facility Trust Fund (GEF) -Proiectul GEF “Managementul
Conservarii Biodiversitatii"
Perioada de implementare: 2010-2014
-

SOUTH EST EUROPE - BIOREGIO Carpathians

Perioada de implementare: ianuarie 2011 – decembrie 2013
-

Programul Operational Sectorial Mediu (POS) -Îmbunătăţirea stării de
conservare a biodiversităţii Parcului Naţional Piatra Craiului prin
conştientizare, informare, vizitare şi monitorizare

Perioada de implementare: martie 2012 – aprilie 2015
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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 ţie
reclama
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 autorit
ãţii
sau instituţiei publice.

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (1)
- model –

Denumirea autoritãţii sau instituţiei publice .............................................................................
Sediul/Adresa...................................................................................................................................
Data....................................................................................................................................................

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

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativ
ã, 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 administrativ
ã, 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 informa
ţiilor de interes public, din
urmãtoarele considerente: ............................................................................................................
Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public
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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 ....................................................
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