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Administraþia  
parcului are un 
nou sediu
În data de 6 iulie 2006 la Viºeu de Sus 
a avut loc ceremonia tãierii pangli-
cii sediului administraþiei parcului, 
eveniment major în activitatea de 
conservare a naturii ºi în viaþa comu-
nitãþii locale. 
Evenimentul s-a bucurat de prezenþa 
unor înalte personalitãþi locale, 
judeþene, naþionale ºi internaþio-

nale, dovedindu-se astfel interesul 
manifestat la toate nivelurile pentru 
conservarea mediului în care trãim ºi 
exploatarea lui raþionalã. 
Dispariþia unor specii, fragmentarea 
habitatelor ºi dezvoltarea haoticã sunt 
ameninþãri pe care toatã lumea le 
percepe însã acum avem ºi instituþii 
care se opun cu argumente acestor 
pericole. Larga participare la eveni-
mentul nostru a dovedit interes ºi 
dorinþã de acþiune pentru realizarea 
obiectivelor celui mai mare parc din 
þarã.
Mulþumim tuturor instituþiilor impli-
cate în realizarea acestui obiectiv ºi 

anume: Programului Naþiunilor Unite 
pentru Dezvoltare din România, 
Regiei Naþionale a Pãdurilor – Rom-
silva, autoritãþilor judeþene ºi locale.
Cu acest prilej s-a concretizat un 
mare vis al multor iubitori de naturã 
ºi pe aceastã cale le mulþumim pen-
tru tot ce au facut pentru împlinirea 
acestui deziderat. Dorim însã sã 
atragem atenþia asupra faptului cã, 
deºi am atins un obiectiv, suntem încã 
la început iar sprijinul ºi implicarea 
activã a tuturor factorilor responsabili 
ºi nu numai ne sunt mai mult decât 
necesare.
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Premianþii au parte 
de ieºiri organizate în 
naturã
Copiii premiaþi în cadrul diverselor concursuri pe teme 
de ecologie ºi protecþia naturii au fost rãsplãtiþi cu o 
scurtã tabãrã pe Valea Vaserului. Tabãra a fost orga-
nizatã de cãtre administraþia parcului împreunã cu 
Societatea Ecologistã din Maramureº, care s-a ocupat cu 
succes în aceastã varã de acþiunile de educaþie ecologicã 
în ºcolile din parc. Ieºirea a însemnat o nouã oportuni-
tate de cunoaºtere ºi înþelegere a mecanismelor care 
guverneazã natura ºi de asemenea a rolului ºi impor-
tanþei pãdurii, precum ºi necesitatea conservãrii biodi-
versitãþii în aceste zone.

Participarea copiilor din 
parc la concursuri  
naþionale de ecologie
În luna iulie 2006, un grup de elevi ai Grupului ªcolar 
“Alexandru Filipaºcu” din Petrova au reprezentat 
PNMM la concursul naþional “Împreunã pentru naturã”, 
concurs organizat de fundaþia „Ecosophia” împreunã 
cu Televiziunea Românã ºi RNP – Romsilva. Concursul a 
avut trei etape - regionalã, naþionalã ºi internaþionalã, 

faza regionalã la care am participat desfãºurându-se în 
Parcul Naþional Retezat.
La acest concurs au participat, alãturi de echipa 
reprezentând PNMM, echipele din Parcul Naþional 
Munþii Rodnei, Parcul Naþional Retezat, Parcul Natural 
Apuseni ºi Parcul Natural Grãdiºtea Muncelului-Cioclo-
vina. 
Din cele trei probe în care a constat concursul (ecolo-
gizare, probã artisticã ºi de orientare în teren), echipa 
noastrã s-a clasat pe locul întâi la proba artisticã iar 
pe final a ocupat locul al treilea. Sloganul sub care am 
participat la acest concurs a fost acelaºi: “Casa noastrã: 
natura!”.

Proprietarii de pãduri 
sunt informaþi despre 
prevederile legislative în 
domeniul ariilor protejate
În lunile iulie ºi august au avut loc întâlniri cu diverºi 
proprietari de terenuri cu vegetaþie forestierã din 
zonele de conservare specialã ale parcului, acþiune 
coordonatã de cãtre Fundaþia Pro Viºeu. 
Tuturor li s-a explicat regimul acestor suprafeþe si mo-
dalitãþile de despãgubire prevazute de lege, cu accent 
pe art. �5 din Legea 345/2006 privind modificarea ºi 
completarea Ordonanþei de Urgenþã 236/2000 privind 
regimul ariilor protejate, referitor la compensarea, de 
cãtre stat, a proprietarilor de terenuri din zonele pro-
tejate, modalitatea de solicitare, calculul ºi acordarea 
compensaþiilor urmând a fi stabilitã prin prevederi 
legale ulterioare.
În acest sens, menþionãm cã în luna septembrie 2006 
a apãrut ordinul comun al Ministrului agriculturii, 
pãdurilor ºi dezvoltãrii rurale ºi al Ministrului finanþelor 
publice, nr. 625 “Privind aprobarea metodologiei de 
calcul a sumelor cuvenite drept compensaþii propri-
etarilor persoane fizice ºi juridice care deþin pãduri cu 
funcþii speciale de protecþie”. Apariþia acestui ordin, 
este primul pas concret în sensul asumãrii de cãtre stat 
a costului necesar pãstrãrii unor eºantioane de naturã 
neatinsã, bogãþie cu care vom intra curând în Uniunea 
Europeanã.
Ordinul 625/2006 poate fi consultat ºi pe pagina web 
a parcului www.muntiimaramuresului.ro , la secþiunea 
legislaþie.

Hotea Radu, Premianþi pe Valea Vaserului, 2006

Cornea Cristian, Echipa PNMM la “Împreunã pentru naturã”, 2006

Cornea Cristian, Echipa PNMM la “Împreunã pentru naturã”, 2006
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Prin Ordinul 
Ministrului Me-
diului ºi Gos-
podãririi Apelor 
nr.570/06.06.2006 
s-a constituit Con-
siliul Consultativ 
de administrare, 
organizat pe 
lângã Adminis-
traþia Parcului 
Natural Munþii 
Maramureºului, 
alcãtuit din 
reprezentanþi ai 
49 de instituþii, 
autoritãþi ºi 
comunitãþi locale 
care deþin cu orice 
titlu suprafeþe 
în perimetrul 
Parcului Natural 

Munþii Maramureºului ºi care sunt implicate ºi intere-
sate în aplicarea mãsurilor de protecþie, conservare ºi 
dezvoltare durabilã a zonei.
Prima întâlnire a membrilor Consiliului Consultativ a avut 
loc în data de 6 septembrie 2006 în localitatea Viºeu de 
Sus. Dupã prezentarea activitãþilor desfãºurate de  
Administraþia Parcului Natural Munþii Maramureºului 
de la înfiinþare ºi pânã în prezent au urmat dezbateri 
asupra propunerii de Regulament a PNMM. Regulamen-
tul va fi aprobat de Agenþia Naþionalã pentru Arii  
Naturale Protejate ºi Conservarea Biodiversitãþii, cu 
avizul Academiei Române, ºi cuprins în planul de  
management al parcului, respectarea lui fiind obligato-
rie atât pentru APNMM, precum ºi pentru persoanele 

fizice ºi juridice care deþin sau administreazã terenuri ºi 
alte bunuri ºi/sau care desfãºoarã activitãþi în perime-
trul ºi în vecinãtatea parcului.

Prin Ordinul Ministrului Mediului ºi Gospodãririi Apelor 
nr.563/06.06.2006 s-a constituit Consiliul ªtiinþific al 
Parcului Natural Munþii Maramureºului, format din �3 
membrii.
În data de 7 septembrie 2006 a avut loc, la sediul APNMM, 
prima întâlnire a membrilor Consiliului ªtiinþific, în 
urma cãreia domnul dr.ing. Gheorghe Pânzariu a fost 
ales preºedinte al acestui consiliu.
Dintre atribuþiile Consiliului ªtiinþific enumerãm:
- sprijinã Administraþia Parcului Natural Munþii 

Maramureºului ºi Consiliul Consultativ de adminis-
trare;

- sprijinã Administraþia Parcului Natural Munþii 
Maramureºului în elaborarea planului de manage-
ment ºi a regulamentului parcului;

- constatã problemele Parcului Natural Munþii 
Maramureºului ºi propune soluþii pentru rezolvarea 
lor;

- analizeazã activitatea Administraþiei Parcului Natu-
ral Munþii Maramureºului;

- dezbate probleme, propune soluþii ºi îºi exprimã 
acordul cu privire la propunerile Administraþiei 
Parcului Natural Munþii Maramureºului sau ale altor 
instituþii/organizaþii;

- analizeazã, în vederea avizãrii, solicitãrile de 
desfãºurare a oricãror activitãþi susceptibile sã aibã 
impact negativ asupra ariei naturale protejate, pre-
cum ºi orice studii privind activitãþi ºi dezvoltãri ce ar 
urma sã se desfãºoare pe suprafaþa sau în imediata 
vecinãtate a Parcului Natural Munþii Maramureºului.

Primele întâlniri ale Consiliului ªtiinþific 
ºi Consiliului  Consultativ

Pop Ioan, Defileul Viºeului, 2006

Bucur Costel, Masivul Toroioaga, 2006
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S-a dublat  
personalul  
Administraþiei  
Parcului  
Natural Munþii 
Maramureºului
În urma concursului desfãºurat în 4 sep-
tembrie 2006 s-au alãturat echipei parcului 
un biolog (biol. Cãtãlina Bogdan) ºi trei 
agenþi de teren (Covâzã Gabriel, Pop Gavrilã 
ºi Ciolpan Vasile). Le urãm mult success în 
activitatea pe care o vor desfãºura.

Eficienþã energeticã
A fost încheiat contractul de execuþie a lucrãrilor 
de instalaþii termice pentru ºcolile din Valea 
Viºeului, Crasna, Repedea ºi Poienile de sub Munte, 
urmând, ca pânã la apariþia urmãtorului buletin 
informativ instalaþiile termice sã funcþioneze, 
demonstrând astfel cã administraþia parcului poate 
aduce multe avantaje comunitãþilor locale din raza 
de activitate a acesteia.

Flaviu Mihali, Noii colegi, 2006

Bucur Costel, ªcoala Valea Viºeului, 2006
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