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PORTILE DE FIER R.A. 

INTRARE . 
HOTĂRAREA NR.227 	NiRe'c'14? IJMCIA'e,*  

a Comitetului Director al R.N.P.ROMSILVĂ- 
ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER R.A. 

din data de 15.04.2022 

Comitetul Director al R.N.P.ROMSILVA-ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE 
DE FIER R.A. funcţionând In baza Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin 
Hotărkea nr.7/28.05.2009 a Consiliului de Administraţie al R.N.P.Romsilva şi In componenţa 
aprobată  prin Hotărkea nr.7/25.05.2017 a Consiliului de Administraţie al R.N.P.Romsilva, intrunit 
In şedinţa ordinară  din data de 15.04.2022, hotărăşte: 

1.Comitetul Director analizează  raportul nr. 1941/JMC/07.04.2022 al ing. Toboiu Cătălin 
privind analiza activităţii de pază  la finele trim. I 2022 Si II avizează ; 

2.Comitetul Director analizează  raportul nr. 2031/JMC/13.04.2022 al ing. Baratky Felix privind 
analiza desfăşurării evenimentului "Zilele Parcului Natural Porţile de Fier", ediţia a-XIV-a i II 
avizează. 

3.Comitetul Director analizează  raportul nr. 2041/JMC/14.04.2022 al biol. Dumbravă  Amalia 
privind analiza activităţii de monitorizare specii, habitate Si peisaje la finele trim. I 2022 şi II 
avizează, 

4.Comitetul Director analizează  raportul nr. 1956/JMC/08.04.2022 al ing. Baratky Felix privind 
analiza activităţilor de constientizare la finele trim. I 2022, si II avizează; 

5.Comitetul Director analizează  raportul nr. 1784/JMC/04.04.2022 al ing. Hristodorescu 
Mircia.privind analiza activităţii de mentenanţă  a echipamentelor la finele trim. I 2022 si îl 
avizează  ; 

6.Comitetul Director analizează  raportul nr. 1951/JMC/07.04.2022 al ing. Hristodorescu Mircia 
privind analiza realizării programului de achiziţii la finele trim. I 2022 si I! avizează ; 

7. Comitetul Director analizează  raportul nr.2043/JMC/15.04.2022 al ing.Dumbravă  Adi privind 
stadiul de pregătire a sezonului de vizitare 2022 si II avizează  cu condiţia respectării termenelor 
menţionate i transmise ; 

8.Comitetul Director analizează  raportul nr. 2014/JMC/12.04.2022 al ec. Preda Alexandru 
privind analiza analiza realizării veniturilor proprii la finele trim I 2022 si II avizează  ; 

9.Comitetul Director analizează  raportul nr. 1957/JMC/08.04.2022 al jr. Popa Alin privind 
analiza speţelor aflate pe rol la data de 31.03.2022 si II avizează  cu menţiunile : 

-la dosarul nr.559/54/2020, jr. Popa Alin va verifica dacă  s-a transmis instanţei copie a OP-
ului cu returnarea sumelor către SEE, In caz contrar va proceda la transmiterea sa; 

-la dosarul nr.677/261/2021, jr.Popa Alin va depune la instanţă, pentru următorul termen, 
documentaţia de Inscriere la CF a terenului din UP V Moldova, ua 75A, arătându-se că  aceasta a 
fost făcută  ilegal ; 

-la dosarul nr.1196/274/2021, se va face revenire cu adresă  oficială  către ISC Mehedinţi, 
GNM-CJ Mehedinţi si se vor definitiva demersurile de sancţionare a primarului Doscocil Victor 
pentru refuzul de a pune la dispoziţie documentele solicitate ; 

Se propune si se aprobă  In unanimitate clasarea următoarelor dosare : 
-nr.1651/54/2017-a fost recuperată  cauţ iunea, decizie definitivă, dosar finalizat ; 
-nr.569/101/2020- s-a achitat dobânda calculată, decizie definitivă, dosar finalizat ; 
-nr.191/261/2021-a fost respinsă  plângerea contravenţională, decizie definitivă. 
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In acst dosar.  jr. Popa Alin va solicita primăriei Berzasca dacă  a emis autorizaţie de construire 
pentru Tămbăliuc Alin Si dacă  terenul pe care edifică  actualele construcţii este in proprietatea sa 
sau In dreptul său de folosinţă. Termen :28.04.2022. 

10.1.Comitetul Director analizează  raportul nr. 1943/JMC/07.04.2022 al ing. Toboiu Cătălin 
privind situaţia implementării activităţilor proiectului la data de 31.03.2022, si II avizează  cu 
menţiunile : 

-pentru activitatea B.7 se va posta documentaţia pe SICAP, pănă  cel mai tărziu în luna iunie 
2022 si In măsura in care nu vor exista ofertanţi se vor face demersuri in consecinţă  la AM POIM. 

-la data prezentului nu s-a definitivat elaborarea platformei electronice. Responsabilul de 
contract si managerul de proiect vor intreprinde demersuri pentru incadrarea In termene 
respectarea prevederilor contractuale . 

10.2.Comitetul Director analizează  rapoartele de activitate ale salariaţilor pentru luna martie 
2022, astfel : 

-nr. 1942/JMC/07.04.2022 al ing. Toboiu Cătălin si îI avizează ; 
-nr. 1936/JMC/07.04.2022 al ec. Preda Alexandru si II avizează ; 
-nr. 1955/JMC/07.04.2022 al ing. Baratky Felix si II avizează  cu menţiunea ca pănă  la data 

de 30.04.2022 va depune observaţii la PUG Sicheviţa si PUG lloviţa ; 
-nr. 1949/JMC/07.04.2022 al ing. Hristodorescu Mircia si II avizează  cu menţiunea ca pănă  la 

data de 10.05.2022 să  se definitiveze modificările la pagina web a parcului, secţiunea turism ; 
-nr. 2044/JMC/15.04.2022 al biol. Dumbravă  Amalia i II avizează ; 
-nr. 1983/JMC/11.04.2022 al jr. Popa Alin si II avizează  cu menţiunea că  nu precizează  in 

mod explicit activităţile realizate In cadrul proiectelor, desi a fost atenţionat anterior ; 
-nr. 1954/JMC/07.04.2022 al ing. Velimirovici lozefina i II avizează ; 
-nr. 2042/JMC/15.04.2022 al ing. Dumbravă  Adi 	avizează  cu menţiunile 

-nu a definitivat amenajarea Pesterii Veterani, prelungire termen pănă  la 30.04.2022; 
-nu a definitivat punerea la apă  a ambarcaţiunilor, prelungire termen pănă  la 30.04,.2022; 
-nu a definitivat programul activităţii de turism al rangerilor pentru sezonul de vizitare, 

prelungire termen pănă  la 30.04.2022; 
-nu a elaborat sitemul de monitorizare al vizitatorilor, prelungire termen pănă  la 

30.04.2022; 
-nu a incheiat parteneriate pe linie de turism, prelungire termen pănă  la 30.04.2022; 

-nr.1937/JMC/07.04.2022 al jr. Velimirovici Ţvetco si II avizează. 
10.3.Comitetul Director analizează  raportul nr.1392/JMC/22.03.2022 al comisiei de achiziţii 

aprobă  suplimentarea planului de achiziţii al unităţii cu suma de 790 lei, necesară  achiziţiei unei 
truse service si a unei mochete. 

10.4.Comitetul Director analizează  raportul nr.1926/JMC/07.04.2022 al ing. Toboiu Cătălin 
privind achiziţionarea de uniforme de vară  pentru angajaţii RNP Romsilva-APNPF RA. 

In urma discuţiilor membrii Comitetului Director si-au exprimat punctul de vedere, astfel : 
-biol. Dumbravă  Amalia-achiziţionarea cu prioritate, In prima etapă, a tricourilor Si pantofilor ; 
-jr. Popa Alin-achiziţionarea cu prioritate, in prima etapă, a tuturor articolelor specificate In 

raport ; 
-ing. Baratky Felix-achiziţionarea cu prioritate, In prima etapă, a tuturor articolelor specificate 

in raport ; 
-ec.Preda Alexandru-achiziţionarea cu prioritate, In prima etapă, a cămăsilor pantofilor ; 
-ing. Jiplea Marian-achiziţionarea cu prioritate, In prima etapă, pănă  la inceperea sezonului de 

vară,a cămăşilor/tricourilor Si pantofilor. 



Ing.Marian Jiplea 
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Comitetul Director hotărăste să  se achiziţioneze In prima etapă  2 cămăsi /tricouri i pantofi 
pentru intreg personalul. Responsabilul cu achiziţiile i comisia de achiziţii vor Intreprinde 
demersuri pentru achiziţionarea faptică  a acestora cel mai târziu până  la finele lunii mai 2022. 

10.5.Comitetul Director analizează  raportul nr.1927/JMC/07.04.2022 al ing. Toboiu Cătălin 
aprobă  lista cu echipamentul de protecţie pentru salariaţii cu atribuţii de teren din cadrul RNP 
Romsilva-APNPF RA. 

Responsabilul cu SSM va informa Comitetul Director, la următoarea sedinţă  ordinară, dacă  
există  analiza de risc pentru posturile unităţii, dacă  există  riscuri suplimentare identificate i dacă  
acestea prevăd echipament de protecţie suplimentar, precum i necesarul de echipament aferent 
acestora. 

Se va face o analiză  financiară  de către responsabilul cu achiziţiile Si contabilul sef pentru 
estimarea fondurilor necesare achiziţionării echipamentului de protecţie pentru sezonul de vară. 

Prezenta hotărâre va fi adusă  la cunostintă  tuturor salariatilor implicati in implementarea 
hotărbrilor luate, prin grija secretarului Comitetului Director. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

