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HOTĂRAREA NR.229 
a Comitetului Director al R.N.P.ROMSILVA- 

ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORŢILE  DE FIER R.A. 
din data de 09.05.2022 

Comitetul Director al R.N.P.ROMSILVA-ADMINISTRAŢIA PARCULUI NATURAL PORŢILE 
DE FIER R.A. functionând In baza Regulamentului de organizare şi functionare aprobat prin 
Hotărărea nr.7/28.05.2009 a Consiliului de Administratie al R.N.P.Romsilva şi in componenta 
aprobată  prin Hotărărea nr.7/25.05.2017 a Consiliului de Administratie al R.N.P.Romsilva, intrunit 
in şedinta ordinară  din data de 09.05.2022, hotărăşte: 

1.Comitetul Director analizează  raportul nr. 2502/JMC/09.05.2022 al ing. Toboiu Cătălin 
privind analiza activităţii de pază  la finele lunii aprilie 2022 şi II avizează  cu menţiunea să  se 
listeze şi Indosarieze fişele construcţiilor ; 

2.Comitetul Director analizează  raportul nr. 2515/JMC/09.05.2022 al ing. Baratky Felix privind 
analiza desfăşurării evenimentului "Zilele Parcului Natural Porţile de Fier", ediţia 2022 şi îl 
avizează. 

3.Comitetul Director analizează  raportul nr. 2516/JMC/09.05.2022 al ing. Baratky Felix privind 
analiza activităţilor de conştientizare şi educaţie ecologică  la finele lunii aprilie 2022, şi îl 
avizează; 

4.Comitetul Director analizează  raportul nr. 2504/JMC/09.05.2022 al ing. Hristodorescu 
Mircia.privind analiza activităţii de mentenanţă  a echipamentelor la lunii aprilie 2022 şi îl avizează ; 

5.Comitetul Director analizează  raportul nr. 2509/JMC/09.05.2022 al jr. Popa Alin privind 
analiza speţelor aflate pe rol la data de 30.04.2022 şi îl avizează  cu menţiunile 

-jr. Popa Alin va urmări termenele pentru dosarele aflate pe rol şi va inainta in timp util 
documentele solicitate de instanţă  ; 

-se aprobă  clasarea dosarului nr.561/54/2019 ; 
-jr.Popa Alin va urmări evoluţia plăngerilor penale i după  caz va intreprinde demersurile 

legale ce se impun. 
6.Diverse 
6.1.Comitetul Director analizează  rapoartele de activitate ale salariaţilor pentru luna aprilie 

2022, astfel : 
-nr. 2501/JMC/09.05.2022 al ing. Toboiu Cătălin şiil avizează ; 
-nr. 2446/JMC/06.05.2022 al ec. Preda Alexandru şi îl avizează ; 
-nr. 2517/JMC/09.05.2022 al ing. Baratky Felix şi îI avizează; 
-nr. 2223/JMC/02.05.2022 al ing. Hristodorescu Mircia; 
-nr. 2519/JMC/09.05.2022 al biol. Dumbravă  Amalia şi îI avizează ; 
-nr. 2498/JMC/06.05.2022 al jr. Popa Alin şi îl avizează ; 
-nr. 2513/JMC/09.05.2022 al ing. Dumbravă  Adi i îl avizează ; 
-nr. 2500/JMC/06.05.2022 al jr. Velimirovici lozefina i TI avizează ; 
-nr. 2501/JMC/06.05.2022 al jr. Velimirovici Ţvetco şi îl avizează. 
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6.2.Comitetul Director analizează  raportul nr.2503/JMC/09.05.2022 al ing. Toboiu Cătălin 
privind stadiul implementării proiectului POIM la datacde 30.04.2022 şi II avizează  cu menţiunile : 

-pentru activitatea B.7.2 se vor efectua in continuare demersuri pentru publicare pe SICAP a 
documentaţiei de atribuire , până  la finele lunii iunie 2022, după  data de 01.07.2022 dacă  nu se 
vor adjudeca serviciile, UIP va efectua demersuri la AM POIM pentru modificarea indicatorilor; 

-membrii Comitetului Director prezenţi, au hotărât în unanimitate ca la evenimentul din 
perioada 15-17.06.2022, aferent activităţii A.G.4.1 , in cazul in care se anunţă  participarea mai 
multor delegaţi, reprezentanţi a instituţiilor nominalizate, cheltuielile generate de cazare/masă  să  
fie suportate din bugetul RNP Romsilva-APNPF RA, cu incadrarea în BVC aprobat. 

-pentru contractul nr.66/14.07.2020 managerul de proiect i responsabilul de contract vor face 
demersuri pentru prelungirea contractului cu o perioadă  corespunzătoare, astfel incât să  existe 
posibilitatea testării platfornriei pe o perioadă  de 2 luni de la data depunerii documentaţiei finale şi 
a variantei definitive a softului, cu proces-verbal de predare primire. 

6.3.Comitetul Director analizează  raportul nr.2511/JMC/09.05.2022 al ing. Dumbravă  Adi 
aprobă  Strategia de vizitare a Parcului Natural Porţile de Fier, cu menţiunea ca după  printarea 
color să  fie postată  pe pagina web a parcului, prin grija ing Hristodorescu Mircia. 

6.4.Comitetul Director analizează  raportul nr.2510/JMC/09.05.2022 al ing. Dumbravă  Adi 
aprobă  Planul de monitorizare a vizitatorilor in Parcul Natural Porţile de Fier, cu menţiunea ca ing. 
Dumbravă  Adi să  intreprindă  demersuri pentru implementarea acestuia, incepănd cu luna iunie 
2022 urmând să  raporteze lunar, in scris, numărul vizitatorilor şi rezultatele monitorizării, iar la 
finele anului 2022 să  intocmească  un raport privind impactul vizitatorilor asupra biodiversităţii 
peisajului din Parcul Natural Porţile de Fier. 

6.5.Comitetul Director analizează  raportul nr.2518/JMC/09.05.2022 al ing. Dumbravă  Adi 
privind propunerea de omologare a traseului ecoturistic Ostrov Moldova Veche i aprobă  in 
unanimitate propunerea de omologare, ing. Dumbravă  Adi urrnând să  definitiveze documentaţia 
aferentă  i să  o inainteze instituţiilor competente pentru avizare/aprobare, cel mai tarziu pănă  la 
data de 01.07.2022. 

Prezenta hotărAre va fi adusă  la cunoştintă  tuturor salariatilor implicati in implementarea 
hotărkilor luate, prin grija secretarului Comitetului Director. 
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