
REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA 
ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL MUNȚII MARAMUREȘULUI 

                                  Str. 22 Decembrie, Nr. 20, Vișeu de Sus, Jud. Maramureș  
                                                   Cod poştal: 435700 

ONRC: J24/639/2009; CUI: RO 25743884  
Telefon: +40 262 352 216  Fax: +40 262 352 217  
E-mail: parc@muntiimaramuresului.ro; Pagina web: www.muntiimaramuresului.ro  
  

Nr.648/C.B./30.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 

sit Natura 2000 ROSCI0092 Igniş şi ROSPA 0134 Munţii Gutâi  

şi a rezervaţiilor naturale de interes naţional 2570 Mlaştina Poiana Brazilor,  

2572 Tăul lui Dumitru, 2578 Cheile Tătarului şi 2590 Mlaştina Iezerul Mare 

 

 

 

mailto:parc@muntiimaramuresului.ro
http://www.muntiimaramuresului.ro/


REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA 
ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL MUNȚII MARAMUREȘULUI 

                                  Str. 22 Decembrie, Nr. 20, Vișeu de Sus, Jud. Maramureș  
                                                   Cod poştal: 435700 

ONRC: J24/639/2009; CUI: RO 25743884  
Telefon: +40 262 352 216  Fax: +40 262 352 217  
E-mail: parc@muntiimaramuresului.ro; Pagina web: www.muntiimaramuresului.ro  
  

  

 

CUPRINS 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE ............................................................................................ 0 

1. Date de identificare a administratorului şi ariei naturale protejate .................................... 0 

2. Enumerarea obiectivelor de conservare care au stat la baza înfiinţării ariei naturale 

protejate .................................................................................................................................. 0 

3. Presiuni antropice şi naturale exercitate asupra ariei naturale protejate .......................... 2 

4. Evaluarea sumară a stării de conservare a ariei naturale protejate comparativ cu anul 

precedent ................................................................................................................................ 2 

5. Nr. de avize favorabile/nefavorabile eliberate pentru planuri/proiecte/activităţi supuse 

procedurilor de reglementare de mediu .................................................................................. 3 

6. Controale ale autorităţilor de mediu (nr. de controale, organul de control, aspecte 

constatate, măsuri impuse şi stadiu de realizare) ................................................................... 4 

7. Activităţi cu privire la implementarea Planului Operaţional ............................................... 5 

P1 Managementul biodiversităţii ................................................................................................ 5 

1.1 Inventariere şi cartare ................................................................................................... 5 

1.2 Monitorizarea stării de conservare ................................................................................ 5 

1.3 Pază, implementare reglementări şi măsuri specifice de protecţie................................ 6 

1.4 Managementul datelor .................................................................................................. 6 

1.5 Reintroducerea speciilor dispărute ................................................................................ 6 

1.6 Reconstrucţie ecologică ................................................................................................ 6 

1.7 Implementarea setului de măsuri minime de conservare, respectiv a planului de 

management ....................................................................................................................... 6 

P2 Turism ................................................................................................................................... 7 

2.1. Infrastructura de vizitare, servicii, facilităţi de vizitare şi promovarea turismului ........... 7 

2.2. Managementul vizitatorilor ........................................................................................... 7 

P3 Conştientizare, conservare tradiţii şi comunităţi locale .......................................................... 7 

P4 Management şi administrare ................................................................................................. 8 

4.1. Echipament şi infrastructură de funcţionare ................................................................. 8 

4.2. Personal conducere, coordonare, administrare............................................................ 8 

4.3. Documente strategice şi de planificare (stadiul de realizare a regulamentului, planului 

de management, a unor proiecte cu finanţare europeană/alte surse de finanţare care 

vizează aria naturală protejată) ........................................................................................... 8 

4.4. Instruire personal ......................................................................................................... 8 

4.5. Bugetul realizat pentru anul 2018 și estimate pentru anul 2019 pentru administrarea 

ariei naturale protejate (valoarea cheltuielilor efectuate în folosul ariei, valoarea tarifelor 

încasate) ............................................................................................................................. 8 

mailto:parc@muntiimaramuresului.ro
http://www.muntiimaramuresului.ro/


REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA 
ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL MUNȚII MARAMUREȘULUI 

                                  Str. 22 Decembrie, Nr. 20, Vișeu de Sus, Jud. Maramureș  
                                                   Cod poştal: 435700 

ONRC: J24/639/2009; CUI: RO 25743884  
Telefon: +40 262 352 216  Fax: +40 262 352 217  
E-mail: parc@muntiimaramuresului.ro; Pagina web: www.muntiimaramuresului.ro  
  

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 

 

1. Date de identificare a administratorului şi ariei naturale protejate:  

 

Denumirea administratorului: Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA – Administraţia  

Parcului Natural Munţii Maramureşului (APNMM) 

Adresa sediului social: 435700 Vişeu de Sus,  str. 22 Decembrie nr. 20 

Date de identificare fiscală: Cod Fiscal RO25743884, Nr. ord. reg. 

comerţului J24/639/2009 

Numele şi prenumele reprezentantului legal: Bogdan Cătălina Maria 

Denumirea ariei naturale protejate: sit Natura 2000 ROSCI0092 Igniş şi ROSPA 0134 

Munţii Gutâi şi a rezervaţiilor naturale de interes naţional 2570 Mlaştina Poiana 

Brazilor, 2572 Tăul lui Dumitru, 2578 Cheile Tătarului şi 2590 Mlaştina Iezerul Mare 

Contract de administrare nr. 19/13.02.2014, încheiat între MMSC şi RNP-Romsilva 

APNMM;  

Perioada de raportare: anul 2019. 

 

2. Enumerarea obiectivelor de conservare care au stat la baza înfiinţării ariei 

naturale protejate 

 

   Situl de importanţă comunitară ROSCI0092 Igniş a fost desemnat prin Ordinul 

1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă 

comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, a 

fost preluat în custodie de către Administraţia Parcului Natural Munţii Maramureşului prin 

convenţia de custodie nr 0284/30.06.2010. Acest sit are o suprafaţă de 19.635 ha. 

 Situl Natura 2000 ROSPA 0134 Gutâi a fost desemnat prin Hotărârea de Guvern nr. 

971/2011 pentru modificarea şi completarea HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor 

de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene 

Natura 2000 în România. 

 Situl Natura 2000 ROSPA 0134 Munţii Gutâi are o suprafaţă de 28.439 ha şi 

include parţial ROSCI0092 Igniş. Suprafaţa totală a celor doua situri suprapuse este de 

32.689 ha. 

 Ulterior, prin contractul de administrare nr. 19/13.02.2014, încheiat între MMSC şi 

RNP-Romsilva Administraţia Parcului Natural Munţii Maramureşului, APNMM a devenit 

administrator al celor două situri Natura 2000 respectiv a rezervaţiilor naturale de interes 

naţional 2570 Mlaştina Poiana Brazilor, 2572 Tăul lui Dumitru, 2578 Cheile Tătarului şi 

2590 Mlaştina Iezerul Mare. 

 Siturile de interes comunitar cuprind mai multe arii naturale protejate la nivel 

naţional. Situaţia custozilor/administratorilor se poate observa în tabelul 1: 
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Tabelul 1. Ariile naturale protejate aflate pe suprafaţa siturilor Natura 2000: 

Cod 
Categoria 

IUCN 

Tipul 

ariei 

naturale 

protejate 

Denumirea 
Supra 

faţă (ha) 

Declarat 

prin: 
Custode 

2570 IV 
Rezervaţi

e naturală 
mixtă 

Mlaştina 

Poiana 

Brazilor 

3 

HCJ nr. 

204/1977, 

L5/2000 

APNMM 

2571 IV 
Rezervaţi

e naturală  

Botanică 

zonă 

umedă 

Mlaştina 

Vlăşinescu 
3 L5/2000    

2572 IV 
Rezervaţi

e naturală 

Botanică 

zonă 

umedă 

Tăul lui 

Dumitru 
3 L5/2000 APNMM 

2578 IV 
Rezervaţi

e naturală 

hidro-

geologică 

Cheile 

Tătarului 
15 L5/2000 APNMM 

2590 IV 
Rezervaţi

e naturală 

Botanică 

zonă 

umedă 

Mlaştina 

Iezerul 

Mare 

5 L5/2000 APNMM 

 

Tipurile de habitate pentru care a fost desemnat situl sunt: 

3220 Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane 

6410 Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau lot-argiloase (Molinion 

coerulea) 

6430 Liziere de ierburi înalte hidrofile de câmpie și de nivel montan până la alpin 

7110* Turbării active 

7140 Mlaştini turboase de tranziţie şi turbãrii mişcãtoare 

9110 Păduri de fag Luzulo-Fagetum 

9130 Păduri de fag Asperulo-Fagetum 

Speciile de mamifere pentru care a fost desemnat situl: 

2612 Microtus tatricus 

Speciile de amfibieni şi reptile: 

1193 Bombina variegata 

2001 Triturus montandoni 

Specii de plante: 

4070* Campanula serrata 

1758 Ligularia sibirica 

Speciile de păsări: Anas platyrhynchos, Aquila chrysaetos, Aquila pomarina, Ardea 

cinerea, Bubo bubo, Caprimulgus europaeus, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Crex crex, 

Dendrocopos leucotos, Dryocopus martius, Falco peregrinus, Ficedula albicolis, 

Ficedula parva, Fringila coelebs, Fringila monticola, Lanius colluro, Loxia curvirostra, 

Lullula arborea, Luscinia luscinia, Miliaria calandra, Monticola taxatilis, Motacilla alba, 

Motacilla cinerea, Muscicapa parva, Muscicapa striata, Oenanthe oenanthe, Pernis 
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apivorus, Phylloscopus collybia, Picoides tridactylus, Picus canus, Podiceps nigricollis, 

Podiceps ruficollis, Prunella modularis, Pyrrhula pyrhulla, Regulus ignicapillus, Regulus 

regulus, Saxicola torquata, Scolopax rusticola, Serinus serinus, Strix uralensis, Sylvia 

atricapilla, Tetrao urogallus, Turdus torquila. 

 

3. Presiuni antropice şi naturale exercitate asupra ariei naturale protejate  

 

Principalele presiuni antropice şi factori limitativi identificaţi pentru aria protejată sunt: 

 Catastrofe naturale (doborîturi, viituri); 

 Drenarea şi desecarea zonelor umede; 

 Eroziune; 

 Evoluţia biocenotică a speciilor (succesiune) 

 Schimbarea compoziţiei de specii; 

 Activităţile de defrişări sporadice; 

 Incendierea vegetației ierboase/forestiere; 

 Poluarea ecosistemelor prin depozitarea deşeurilor menajere și industriale,  

 Braconajul (luare/îndepărtare de faună); 

 Managementul forestier general;  

 Activităţi păşunat. 

 

4. Evaluarea sumară a stării de conservare a ariei naturale protejate comparativ cu 

anul precedent 

 

Starea actuală de conservare a ariei naturale protejate se poate evalua pe baza 

evaluării stării de conservare a obiectelor de conservare pentru care a fost desemnat situl. 

 

Tabelul 2. Starea de conservare a diferitelor specii indicatoare 

Specia 
Stare de 

conservare 
Specia 

Stare de 

conservare 

Ligularia sibirica Bună Anas platyrhyncos Satisfăcătoare 

Carex limosa Bună Aquila qrisaetos Bună 

Pinus mugo Favorabilă Aquila pomarina 
Nesatisfăcătoar

e 

Molinia caerulea Favorabilă Buteo buteo Excelentă 

Carex pauciflora Bună Bonasia bonasia Bună 

Empetrum nigrum Bună Bubo bubo Bună 

Gladiolus imbricatus Bună Crex crex Bună 

Huperzia selago Bună Coturnix coturnix Satisfăcătoare 

Lycopodium inundatum Bună 
Caprimulgus 

europeus 
Bună 

Trientalis europea Satisfăcătoare Dryocopus martius Bună 

Viola epipsila Bună Dendrocopos Bună 
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leucotos 

Euphorbia carpatica Bună Falco peregrinus Bună 

Rosalia alpina Bună Falco tinunculus Bună 

Lucanus cervus Nefavorabilă Ficedula albicolis Bună 

Carabus cancellatus 

ungensis 
Bună Ficedula parva Bună 

Astacus fluviatis Nefavorabilă Lanius collurio Bună 

Gammarus balcanicus Excelentă Lullula arborea Satisfăcătoare 

Eudontomyzon danfordi Bună Picus canus Bună 

Thymallus thymallus Nefavorabilă Pernis apivorus Satisfăcatoare 

Phoxinus phoxinus Bună Strix uralensis Bună 

Cottus gobio Bună Tetrao urogallus Medie 

Cottus poecilopus Bună Myotis myotis 
Nesatisfăcătoar

e 

Salamandra 

salamandra 
Excelentă Lepus europeus Satisfăcătoare 

Triturus montandoni Bună Sciurus vulgaris Excelentă 

Triturus alpestris Satisfăcătoare Microtus tatricus 
Nesatisfăcătoar

e 

Bombina variegata Excelentă Sus scrofa Bună 

Bufo bufo Satisfăcătoare 
Capreolus 

capreolus 
Satisfăcătoare 

Bufo viridis Satisfăcătoare Canis lupus Satisfăcătoare 

Rana dalmatina Satisfăcătoare Vulpes vulpes Excelentă 

Rana temporaria Satisfăcătoare Ursus arctos Satisfăcătoare 

Lacerta agilis Favorabilă Lynx lynx 
Nesatisfăcătoar

e 

Anguis fragilis Satisfăcătoare Felis silvestris Satisfăcătoare 

Coronella austriaca Nesatisfăcătoare Martes martes Satisfăcătoare 

Elaphe longissima Nesatisfăcătoare Mustela erminea Satisfăcătoare 

Vipera berus Nesatisfăcătoare Lutra lutra 
Nesatisfăcătoar

e 

  

Siturile Natura 2000 ROSCI0092 Igniş şi ROSPA0134 Munţii Gutâi se remarcă prin 

diversitate biologică ridicată, habitate variate și stabile din punct de vedere ecologic: păduri, 

pajiști pășuni și fânețe, mlaștini, stâncării. Relieful ce constă într-o alternanță de versanți cu 

expoziții variate, coame domoale de platou, căderi de ape, mlaștini oligotrofe și eutrofe, 

precum și bogăția de habitate originale și de specii, crează o remarcabilă frumusețe a 

peisajului.  

Apreciem că, în ansamblu, starea de conservare a siturilor este una favorabilă.  

 

5. Nr. de avize favorabile/nefavorabile eliberate pentru planuri/proiecte/activităţi 

supuse procedurilor de reglementare de mediu  
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În anul 2019 Administrația Parcului Natural Munții Maramureșului a emis pentru siturile 

Natura 2000 ROSCI0092 Igniş şi ROSPA0134 Munţii Gutâi un număr total de 25 avize 

pentru planuri/ proiecte/ actviităţi aflate în procedura de obţinere a actelor de reglementare 

din punct de vedere a protecţiei mediului şi a ariilor naturale protejate, dintre care: 

- 16 avize emise fără hotărârea Consiliului Științific al PNMM 

- 9 emise în baza hotărârii Consiliului Științific.  

La solicitarea instituțiilor abilitate/beneficiarilor/titularilor, au fost emise în baza 

prevederilor legale avizele pentru următoarele activităţi/proiecte/planuri: 

- 16 avize pentru desfăşurarea activităţii de recoltare, achiziţionare şi/sau comercializare 

floră din floră spontană, ciuperci, cotele de recoltare din faună de interes cinegetic; 

- 2 avize pentru Amenajamente silvice pentru suprafeţe forestiere aflate în administrarea 

Ocolului Silvic Mara; 

- 4 avize pentru Amenajamente pastorale pentru suprafeţele de păşuni a UAT-urilor 

Câmpulung la Tisa, Baia Sprie, Şişeşti, Sighetu Marmaţiei; 

- 3 alte avize aflate în procedură de obţinere a actelor de reglementare (acord de 

mediu). 

 Menţionăm că, APNMM a emis în cursul anului 2019 un număr total de 16 de avize 

pentru stânele aflate pe suprafaţa ariilor naturale protejate aflate în administrare. Dintre 

cele 16 de stâne s-a procedat la verificarea a 16 stâne. La majoritatea stânelor verificate, s-

au constatat lipsa jujeelor la câinii însoţitori de turme, târliri efectuate necorespunzător cu 

ani în urmă – respectiv efectul acesteia, apariţia şteviei. Au fost aplicate avertismente în 

scris şi verbale şi s-a solicitat remedierea deficienţelor. 

 

6. Controale ale autorităţilor de mediu (nr. de controale, organul de control, aspecte 

constatate, măsuri impuse şi stadiu de realizare)  

În anul 2019 s-a efectuat un control ale Agenţiei Naţionale Pentru Arii Naturale Protejate 

Serviciul Teritorial Maramureş împreună cu reprezentanţii APNMM şi al Inspectoratului de 

Jandarmi al Judeţului Maramureş în situl ROSCI0092 Igniş pentru verificarea aspectelor 

semnalate de către SC Valea Runcului SRL, cu privire la executarea de săpături şi 

extragere de pietre ornamentale (plăci de nadezit), în locaţia geografică Vîrful Negru –Tăul 

negru sau în denumire populară Vârful Ţiganu/Piatra Neagră, prin sesizarea înregistratî la 

GNM- CJ Maramureş sub nr. 52/02.04.2019, şi ANANP-ST Maramureş sub nr. 

04/09.05.2019.  

În urma deplasării în teren s-a constatat existenţa a zonelor de exploatare a andezitului 

pentru construcţii în „cuiburi”, şi minicariere, suprafaţa pajiştii naturale fiind distrusă în zona 

de exploatare pe o suprafaţa estimată de cca 2 ha. Au fost legitimaţi 3 persoane care erau 

prezenţi în zonele de exploatare iar alt 8-10 persoane au fost observaţi fugind de la faţa 

locului. Persoanele identificate au declarat cu au venit prima oară duă piatră sau la 

plimbare. În zona mentionata s-au identificat mijloace auto de teren un tractor şi un utilaj de 

încărcat. După solicitarea sprijinului Postului de Poliţiei Ocna Şugatag şi Giuleşti, Serviciului 

de Poliţie al Municipiului Sighetu Marmaţiei s-au notat următoarele neconformităţi: 

Executarea de săpături şi extragerea andezitului din Vârfu Negru-Tăul Negru, din aria 

naturală protejată ROSCI 0092 Igniş având ca efect distrugerea/deterorarea habitatelor cod 

6410 Pajişti cu molinia, cod 7140 Mlaştini turboase şi turbării oscilante nefixate de substrat, 
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şi cod 6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor până la cel 

montan şi alpin, habitate stabilite fişa Formular Standard Natura 2000, scoţând din circuitul 

agricol (pajişti) şi silvic (vegetaţie forestieră) o suprafaţă de cca 2 ha, fără acord al ANANP 

sau al administratorului/custodelui ariei protejate, RNP Romsilva prin Administraţia Parcului 

Natural Munţii Maramureşului. 

Măsuri: 

1. Se va prezenta Consiliului ştiinţific al ariei naturale protejate ROSCI 0092 Igniş situaţia 

constatată, pentru stabilirea unor idiercţii de acţiune, coroborat cu faptul că în aceeaşi 

zonă este eliberat Avizul nr. 1920/C.B./16.10.2018, în favoarea SC Valea Runcului 

SRL, pentru obiectivul „Cariera de andezit Dealu Negru”, obiectiv care încă nu a 

derulat nici o activitate în zonă. Termen- la prima şedinţă convocată. Măsură 

îndeplinită cu ocazia întâlnirii din perioada 16-17 mai 2019. 

2. După stabilirea unor direcţii de acţiune, administraţia PNMM va transmite ANANP şi 

GNM-CJ Maramureş concluziile şedinţei Consiliului Ştiinţific. Măsură îndeplinită prin 

adresa cu nr. 1612/C.B./01.08.2019. 

Sancţiuni:  

Pentru încălcarea prevederilor art. 53, al. 2 lit. n) din OUG 57/2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, au fost aplicate sancţiuni contravenţionalei. 

De asemenea, paentru săvârşirea infracţiunii prevăzute la art. 52, lit. a, b, c din OUG 

57/2007 privind regimul ariilor naturale s-a înaintat sesizarea penală Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Sighetu Marmaţiei. 

7. Activităţi cu privire la implementarea Planului Operaţional 

P1 Managementul biodiversităţii 

1.1 Inventariere şi cartare  

În decursul anului 2019 nu au fost identificate si cartate habitate sau specii noi fata 

de cele mentionate in formularele standard pe suprafața siturilor Natura 2000 ROSCI0092 

Igniş şi ROSPA 0134 Munţii Gutâi şi a rezervaţiilor naturale de interes naţional 2570 

Mlaştina Poiana Brazilor, 2572 Tăul lui Dumitru, 2578 Cheile Tătarului şi 2590 Mlaştina 

Iezerul Mare, faţă de cele deja inventariate și cartate în anii precedenți. 

 

1.2 Monitorizarea stării de conservare  

APNMM a organizat acțiuni de patrulare împreună cu reprezentanții Jandarmeriei 

Montane Maramureş şi/sau ai Gărzii de Mediu, atât în vederea verificării stării de 

conservare a habitatelor cât şi pentru combaterea activitatilor care contravin legislaţiei.  

 S-a monitorizat mlaştina de la Dealul Negru, în proximitatea carierei de andezit de la 

Dealu Negru (UAT Giuleşti). În urma monitorizării s-a constatat că atât suprafaţa, cât si 

compoziţia floristică a zonei umede anterior cartată nu a suferit modificări. 
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1.3 Pază, implementare reglementări şi măsuri specifice de protecţie  

În vederea prevenirii și sancționării actelor care contravin statutului de arie naturală 

protejata au fost organizate acțiuni de patrulare și control pe suprafețe incluse în Situl 

Natura 2000 ROSCI0092 Igniș şi ROSPA 0134 Munţii Gutâi. 

În vederea prevenirii și sancționării actelor care contravin statutului de arie naturală 

protejată a Parcului Natural Munții Maramureșului, au fost organizate acțiuni de patrulare și 

control pe suprafețe incluse în fondul forestier național, aflate în administrarea și/sau paza 

ocoalelor silvice din subordinea Direcției Silvice Maramureș: OS Firiza, OS Mara, OS Sighet 

și OS Baia Sprie, precum și în păduri pentru care proprietarii nu au încheiate contracte de 

pază și prestări servicii silvice cu structuri silvice autorizate. 

S-a asigurat participarea, împreună cu gestionarii fondurilor cinegetice (AJVPS 

Maramureş respectiv Direcţia Silvică Maramureş), la acțiunile de evaluare a speciilor de 

interes cinegetic de pe suprafața siturilor, având ca principale obiective evaluarea 

populațiilor de cervidae. 

De asemenea, au fost efectuate patrulări cu scopul prevenirii şi combaterii 

fenomenului „off-road”,- accesul autovehiculelor motorizate în afara drumurilor publice de pe 

suprafaţa siturilor Natura2000. Au fost aplicate avertismente verbale şi în scris.  

 

1.4 Managementul datelor  

Baza de date a Administrației Parcului Natural Muntii Maramuresului cuprinde și date 

colectate pe suprafața Situl Natura 2000 ROSCI0092 Igniș şi ROSPA 0134 Munţii Gutâi. 

Este realizată sub formatul Geodatabase, format care a înlocuit vechiul ArcInfo coverage. 

Această bază de date este actualizată periodic cu datele colectate de pe teren, 

îmbunătățindu-se în continuu. 

Pagina web a APNMM cuprinde o secţiune dedicată acestei arii naturale protejate. 

Echipa APNMM colectează, structurează şi actualizează în permanenţa informaţiile despre 

aria protejată. De asemenea pagina facebook a APNMM este actualizată periodic şi sunt 

postate informaţii şi despre situl Natura 2000 Igniş. 

 

1.5 Reintroducerea speciilor dispărute – nu este cazul 

1.6 Reconstrucţie ecologică – nu este cazul  

1.7 Implementarea setului de măsuri minime de conservare, respectiv a planului de 

management  

 Setul de măsuri minime de conservare – s-a elaborat şi a fost aprobat de către APM 

MM prin adresa 992/12.02.2015 înregistrat la APNMM cu nr. 259/13.02.2015. Planul de 

management a sitului Natura 2000 ROSCI0092 Igniş se află în curs de elaborare, acesta 

realizându-se atat în baza datelor obţinute în cadrul proiectului “Managementul durabil al 

sitului Natura 2000 – Igniş” al APM Maramureş finanţat din fonduri structurale prin 

Programul Operaţional Sectorial Mediu și implementat în perioada 2011-2014 cât și în baza 

datelor/informațiilor proprii. În cursul anului 2019 au avut loc doua întâlniri ale Consiliui 

Consultativ unde printre altele s-a prezentat stadiul elaborarii Planului de management şi  a 

fost supus consultarii publice Regulamentul ariei protejate.    
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P2 Turism 

    2.1. Infrastructura de vizitare, servicii, facilităţi de vizitare şi promovarea turismului 

Planul de manangement va prevede acţiuni prin care se va asigura dezvoltarea şi 

menţinerea infrastructurii de vizitare, servicii, facilităţi de vizitare respectiv promovarea 

turismului. 

În prezent pe suprafața celor două situri exită marcate 8 trasee turistice și 1 traseu de 

biciclete, verificate periodic şi întreţinute în vederea asigurării siguranţei turiştilor.  

    2.2. Managementul vizitatorilor 

Statutul de sit Natura 2000 permite vizitarea ei în scop turistic. Accesul vizitatorilor 

este permis numai pe traseele marcate şi cu respectarea regulamentului ariei protejate.  

 

 

P3 Conştientizare, conservare tradiţii şi comunităţi locale 

 În cadrul proiectului “Fii voluntar de Ziua Pământului” derulat de către Ministerul 

Turismului și Sportului în colaborare cu Regia Națională a Pădurilor Romsilva, Parcul 

Natural Munții Maramureșului în colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret 

Maramureș, Direcția Silvică Maramureș, O.S Firiza, împreună cu 20 de tineri voluntari de la 

asociațiile de tineret YMCA, DEIS și FONT, au desfășurat o acțiune de igienizare pe 

malurile lacului de acumulare Firiza. Deșeurile colectate, cu precădere PET-uri, au fost 

transportate și depozitate în locurile amenajate în acest scop, au fost adunați peste 60 de 

saci menajari de câte 120 L; 

 Echipa APNMM a organizat o serie de evenimentele cu ocazia Zilei Porților 

Deschise;  

 Cu ocazia acțiunii “MIȘCARE PENTRU UN MEDIU CURAT”, din cadrul 

parteneriatului încheiat între Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA, Ministerul 

Tineretului și Sportului (MTS), Ministerul Apelor și Pădurilor, Agenția Națională pentru Arii 

Naturale Protejate (ANANP) și Asociația LET’S DO IT, ROMANIA!, Administrația Parcului 

Natural Munții Maramureșului a participat la acțiunile de igienizare pe malurile lacului de 

acumulare Firiza – OS Firiza, și pe malul râului Vișeu – OS Vișeu din cadrul DS 

Maramureș; 

 Au fost organizate întâlniriile Consiliului Consultativ de Administrare a PNMM și a 

sitului Igniș Gutâi. Printre subiectele discutate putem enumera necesitatea aplicării unor 

măsuri pentru conştientizarea populaţiei privind păstrarea curăţeniei, atât la nivel de 

localitate cât şi în ariile naturale protejate, în special în fondul forestier, apele curgătoare şi 

stătoare etc. În urma discuţiilor APNMM a decis amplasarea panourilor informative cu 

privire la sancţiunile prevăzute în legislaţia de mediu în vigoare. În ucursul anului 2019 s-au 

amplasat aceste panouri pe raza ariilor naturale protejate aflate în administrarea APNMM. 
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P4 Management şi administrare 

    4.1. Echipament şi infrastructură de funcţionare  

În vederea îndeplinirii acțiunilor necesare pentru buna administrare a siturilor 

ROSCI0092 Igniș şi ROSPA0134 Munţii Gutâi sunt utilizate echipamentele, autovehiculele 

și dotările Administrației Parcului Natural Munții Maramureșului.  

 

    4.2. Personal conducere, coordonare, administrare  

Structura de personal a APNMM cuprinde în prezent 8 posturi personal de birou, 8 

posturi de agent de teren conform  H. C. A. nr. 2 din 24.02.2011. Din acestea 2 posturi de 

personal de birou şi 1 post de agent de teren au fost alocate pentru administrarea siturilor 

Natura 2000 ROSCI0092 Igniş şi ROSPA 0134 Munţii Gutâi.  

În anul 2018 organigrama APNMM cuprindea 13 angajaţi, 7 posturi personal birou, 7 

posturi agent teren. 

Până la ocuparea posturilor alocate siturilor Natura 2000 ROSCI0092 Igniş şi ROSPA 

0134 Munţii Gutâi administrarea este asigurată de personalul APNMM existent.  

Întâlnirile Consiliului Ştiințific al ROSCI0092 Igniş şi ROSPA0134 Munţii Gutâi pentru 

anul 2018, s-au desfășurat în datele 7-8 mai și 9-10 octombrie. 

 

4.3. Documente strategice şi de planificare (stadiul de realizare a regulamentului, 

planului de management, a unor proiecte cu finanţare europeană/alte surse de finanţare care 

vizează aria naturală protejată)  

Setul de măsuri minime de conservare – s-a elaborat şi a fost aprobat de către APM 

MM prin adresa 992/12.02.2015 înregistrat la APNMM cu nr. 259/13.02.2015. Planul de 

management a sitului Natura 2000 ROSCI0092 Igniş se află în curs de elaborare, acesta 

realizându-se atat în baza datelor obţinute în cadrul proiectului “Managementul durabil al 

sitului Natura 2000 – Igniş” al APM Maramureş finanţat din fonduri structurale prin 

Programul Operaţional Sectorial Mediu și implementat în perioada 2011-2014 cât și în baza 

datelor/informațiilor proprii.  

    4.4. Instruire personal  

În cursul anului 2019 tot personalul APNMM a participat la un curs de „Leadership 

situaţonal”. Personalul de teren din cadrul APNMM a participat la instructaje periodice 

efectuate din partea personalului specializat pe domenii cum ar fi metode cartografiere, 

recunoaștere floră și faună, metode de monitorizare, folosirea aplicaţiilor personalizate pentru 

ajutorarea activităţilor de teren ș.a. Biologul a participat la un curs de aplicare protocoale de 

monitorizare organizat pentru biologii tuturor parcurilor naturale şi naţionale din cadrul RNP 

Romsilva. Specialistul în IT/GIS care îndeplineşte şi rolul de responsabi de turism, a participat 

la un curs de manager în activitatea de silvoturism şi în programul „Pioneers into Practice”, un 

program de schimburi de experiență adresat personalului din instituții de mediu din 22 de țări 

europene.  
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4.5. Bugetul realizat pentru anul 2018 și estimate pentru anul 2019 pentru administrarea 

ariei naturale protejate (valoarea cheltuielilor efectuate în folosul ariei, valoarea tarifelor 

încasate) 

 

Bugetul Administrației Parcului Natural Munții Maramureșului, alocat pentru 

administrarea ariilor protejate este prezentat în tabelele de mai jos astfel: bugetul anual pe 

programe și subprograme și bugetul anual pe categorii de cheltuieli:  

 

Bugetul anual pe programe și sub-programe: 

 

 

P1 Managementul biodiversitatii 2.019 2.020 

1.1. Inventariere si cartare 175,38 172,73 

1.2. Monitorizare starii de conservare 146,15 143,94 

1.3. Paza, implementare reglementari si masuri 
specifice de protectie 

146,15 143,94 

1.4. Managementul datelor 116,92 115,15 

1.5. (Re)introducere specii (extincte) 0,00 0,00 

1.6. Reconstrucţie ecologică 0,00 0,00 

Subtotal 584,61 575,76 

P2 Turism     

2.1. Infrastructura de vizitare 35,08 34,55 

2.2. Servicii, facilitati de vizitare si promovarea 
turismului 

11,69 11,52 

2.3. Managementul vizitatorilor 11,69 11,52 

Subtotal 58,46 57,58 

P3 Constientizare, conservare traditii si comunitati 
locale 

    

3.1. Traditii si comunitati 116,92 115,15 

3.2. Constientizare si comunicare 116,92 115,15 

3.3. Educatie ecologica 58,46 57,58 

Subtotal 292,30 287,88 

P4 Management si Administrare     

4.1. Echipament si infrastructura de functionare 93,53 92,11 

4.2. Personal conducere, coordonare, administrare 116,92 115,15 

4.3. Documente strategice si de planificare 11,69 11,52 

4.4. Instruire personal 11,69 11,52 

Subtotal 233,83 230,29 

TOTAL 1.169,20 1.151,50 
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Nr. 
crt. 

Categorii de cheltuieli anuale 
Realizat 2019 Estimat 2020 

mii lei mii lei 

1 
Salarii, contributii şi alte drepturi 
sociale* 

855,60 899,90 

2 Combustibil 31,20 32,00 

3 Cheltuieli materiale 110,30 37,90 

4 
Alte cheltuieli externe (cu energia şi 
apa) 

6,00 6,20 

6 Cheltuieli cu deplasarile 13,70 18,00 

7 Cheltuieli privind prestaţiile externe 20,40 26,50 

8 Impozite si taxe 32,60 11,30 

9 Alte cheltuieli 99,40 119,70 

TOTAL 1.169,20 1.151,50 

 

 

 

 

 

biol. Cătălina Bogdan 

Director 
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