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Maramureşeni în 
parcuri naţionale 
din Austria şi 
Slovenia.
Administraţia Parcului Natural Munţii Ma-
ramureşului a organizat , în perioada 5-9 
noiembrie 2006, în cadrul proiectului “În-
tărirea sistemului de arii protejate în Ro-
mânia, prin demonstrarea funcţionalităţii 
parteneriatului dintre sectorul public şi 
cel privat” finanţat de G.E.F. şi P.N.U.D. Ro-
mânia, un tur de instruire în doua parcuri 
naţionale din Uniunea Europeană (Parcul 
Naţional Hohe Tauern din Austria şi Parcul 
Naţional Triglav din Slovenia). 

Din delegaţie au facut parte primarii loca-
lităţilor Bistra, Petrova, Leordina, Ruscova, 
Repedea,  Vişeu de Jos, Vişeu de Sus, Moisei 
şi Borşa, un reprezentant al Consiliului Jude-
ţean Maramureş, un reprezentant al Direcţi-
ei Silvice Baia Mare şi personalul de birou al 
administraţiei parcului, alături de membri ai  
Administraţiei Parcului Naţional Munţii Mă-
cinului şi repezentanţi ai autorităţilor publice 
locale din raza acestui parc.

Au fost vizitate centrele administraţiei ce-
lor trei regiuni ale Parcului Naţional Hohe 
Tauern (Salzburg, Tirol, Carinthia), centrul 
administarţiei Parcului Naţional Triglav, 
puncte de informare şi obiective turistice. 

Au avut loc întâlniri cu omologii noştri din 
administraţiile parcurilor vizitate,  au fost 
vizionate filme documentare şi s-au făcut 
drumeţii pe poteci naturale şi tematice 
însoţiţi de reprezentanţi ai celor două par-
curi.

De asemenea, ne-au fost prezentate acti-
vităţile economice tradiţionale încurajate 
de către administraţiile parcurilor, cum ar 
fi: o stână ecologică, centre de prelucrare a 
lânii, fructelor şi laptelui.

Sumar
p.1 Maramureşeni în parcuri naţionale din Austria 

şi Slovenia.

p. 2 Instruirea personalului administraţiei, acti-
vitate importantă în realizarea obiectivelor 
Parcului Natural Munţii Maramureşului 

p. 2  Fondurile structurale ale Uniunii Europene 
– o provocare pentru APNMM şi pentru 
comunităţile din parc

p.3 PNMM stârneşte interes reprezentanţilor unor 
arii  protejate din străinătate

p. 3 Dezvoltarea ecoturismului, obiectiv însem-
nat al Administraţia Parcului Natural Munţii 
Maramureşului

p. 4 Păstrarea tradiţiilor locale – prioritate a 
 APNMM

Parcul Naţional Hohe Tauern (PNHT) – Austria, noiembrie 2006

Centrul de vizitare şi sediul administraţiei 
Parcului Naţional Hohe Tauern – Mittersill 
(în construcţie), noiembrie 2006

Centrul de comercializare al produselor 
tradiţionale din lână – Bramberg, PNHT, 
noiembrie 2006

Centrul de comercializare al produselor 
tradiţionale din lână – Bramberg, PNHT, 
noiembrie 2006

Centrul regional de procesare al fructelor 
- Bramberg, PNHT, noiembrie 2006

Centrul regional de procesare al fructelor 
- Bramberg, PNHT, noiembrie 2006
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Instruirea personalului adminis-
traţiei, activitate importantă în 
realizarea obiectivelor Parcului 
Natural Munţii Maramureşului 
Personalul APNMM a participat la ESRI România - Bucureşti, la 
un curs de instruire în utilizarea softurilor GIS, în perioada 9- 15 
noiembrie 2006, obiectivul final al acestui curs fiind realizarea de 
hărţi tematice şi prelucrare automată a bazelor de date folosind 
tehnologia de ultimă oră în domeniu.

Responsabilul în relaţia cu comunităţile din cadrul Parcului Natu-
ral Munţii Maramureşului – Cristian Cornea -  a participat în pe-
rioada 24-26 octombrie 2006, la Vatra Dornei, la un curs având 
ca temă “Elaborarea şi dezvoltarea  practică a potecilor tematice”, 
organizat de Asociaţia de Ecoturism din România împreună cu 
Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare şi Administraţia Parcu-
lui Naţional Călimani.

Unul dintre agenţii de teren ai Parcului Natural Munţii Maramure-
şului – Vasile Ciolpan - a participat, în perioada 20-30 noiembrie 
2006, la un curs de ghizi- specializarea ecoturism, curs organizat 
de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, cofinanţat de Autorita-
tea Naţională pentru Turism şi respectiv formatorul de pregătire 
profesională CEDES (Centrul Pentru Dezvoltare Socială), în scopul 
obţinerii atestatului de ghid turistic. În urma obţinerii acestui 
atestat, beneficiind de personal calificat,  Parcul Natural Munţii 
Maramureşului va putea asigura servicii autorizate în domeniul 
ecoturismului.

Fondurile structurale ale Uniunii Europene – o provocare pentru 
APNMM şi pentru comunităţile din parc

În contextul aderării la UE, APNMM doreşte implicarea la maxim a comunităţilor locale în scrierea de proiecte şi accesarea de fonduri structurale. În 
acest sens, s-a organizat în perioada 14 – 15 decembrie 2006, la hotelul Rivulus din localitatea Baia Mare, un curs de instruire şi formare a potenţialilor 
beneficiari de fonduri structurale, la care au participat reprezentanţi ai factorilor interesaţi din raza parcului – comunităţi locale, consiliul judeţean, ONG-
uri. Materialele prezentate sunt disponibile pentru cei interesaţi, inclusiv în format electronic la administraţia parcului.

Dezvoltarea ecoturismului, 
obiectiv însemnat al Adminis-
traţiei Parcului Natural Munţii 
Maramureşului 
În scopul promovării turistice a zonei, Administraţia Parcului Na-
tural Munţii Maramureşului a demarat acţiunea de obţinere a 
terenului pentru construirea a  două refugii montane în locurile 
Lucăceasa şi Băiţa Dos, pe teritoriul administrativ al localităţilor 
Vişeu de Sus şi Poienile de sub Munte. 

În cadrul unui contract încheiat cu Clubul de Speologie “Mon-
tana” Baia Mare s-a facut o evaluare a potenţialului turistic şi a 
posibilităţilor de amenajare şi dezvoltare a unei reţele turistice. 
S-au stabilit traseele turistice, marcându-se două dintre acestea: 
V. Vaserului (Bardău)- V. Bardău- Pietrosul Bardău- Vf. Pacealu- Vf. 
Coşnea- Cabana silvica Coşnea şi V. Vişeului (gară)- Defileul Vişe-
ului- Bistra- V.Bistrei- Preluca lui Ionaş- Cabana Paltinu- V. Hutu-
teanca- Şaua Tomnatec- Culmea Cetina- V. Tomnatec- brigada 
silvică Repedea. 

Tot în toamna acestui an s-a marcat în teren şi cea mai mare parte 
din limita parcului.

Instruire GIS la ESRI România – Bucureşti, noiembrie 2006

Oaspeţi din Italia pe Valea Vaserului, noiembrie 2006

 Seminar de instruire pentru accesarea de fonduri structurale – Baia Mare, decembrie 2006.

Oaspeţi din Africa de Sud cu trenul forestier pe Valea Vaserului, octombrie 2006

Zona Lucăceasa şi perspectiva spre Valea Vaserului – locul unui refugiu montan al PNMM – octombrie 2006, C. Bucur

Parcul Natural Munţii Maramu-
reşului stârneşte interes repre-
zentanţilor unor arii  protejate 
din străinătate
În perioada 18-20 octombrie 2006 şi 21-22 noiembrie 2006 delegaţii 
formate din reprezentanţi ai unor arii protejate din Africa de Sud si re-
spectiv ai Parcului Natural Adamello Brenta din Italia au vizitat PNMM, 
oaspeţii fiind impresionaţi de biodiversitatea Munţilor Maramureşului 
şi frumuseţea peisajului.
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Păstrarea tradiţiilor locale – prioritate a APNMM

În scopul păstrării culturii tradiţionale locale, Administraţia Parcului Natural Munţii Maramureşului a organizat în data de 19 decembrie 2006, la Casa de 
Cultură din oraşul Vişeu de Sus, un spectacol – concurs cu premii având ca temă prezentarea unor datini şi obiceiuri de iarnă din Parcul Natural Munţii 
Maramureşului. Au participat peste 200 de elevi ai şcolilor din raza parcului, constituiţi in 11 grupuri. Administraţia a premiat toţi concurenţii. 

Câştigătorii sunt Ansamblul “Vişeul” din Viseu de Sus, condus de profesorul Ioan Bledea, aceştia urmând a efectua şi o excursie cu ghid în Parcul Natural 
Munţii Maramureşului.


