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Semnătura Data: 27.04.2022 

AlC/JMC/3 EX 
27.04.2022 

DOVADA DE COMU 
Subsemnatul 

nr. 627/27.04.2022, emisă  de către R.N.P.Romsilva-A ministratia Parcului Natural rtile de Fier R.A.. 

R.N.P.Romsilva-Administratia Parcului 
Natural Portile de Fier R.A. 
Str.Banatului nr.92, Orşova, 225200, Mehedinţi 
Tel. (40)-252-360-511; (40)-372-702-529; 
Fax: (40)-252-360-511 
e-mail: parcdrobeta.rosilva.ro  www.portiledefierpn.ro  

REGIA NATIONALA A PADURILOR-ROMSILVA 
R.N.P. ROMSILVA 

ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL 
PORTILE DE FIER RA. 01I 

NR.69\' 	
NTIR 
	E  Oitd# 

DECIZIA nr. 627 din 27.04. 2022 
DIRECTORUL 

N.P.Romsilva-Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier R.A. 

În temeiul : 
-Legii nr.53/2003-Codul Muncii, 
-Hotărarii Guvernului Romăniei nr.229 din 04.03.2009, privind reorganizarea Regiei Nationale a 

Pădurilor-Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi functionare, modificată  i completată  
prin HG 301/2015; 

-Hotărărea Guvernului Romdniei nr.229 din 04.03.2009, modificată  şi completată  prin HG 
301/2015, 

-Hotărarea Guvernului României nr. 230 din 04.03.2003, privind delimitarea rezervaţiilor 
biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora ; 

-OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 
şi faunei sălbatice, modificată  şi completată  prin Legea 49/20011 ; 

in baza : 
-Contractul de Administrare nr.144/19.11.2014, respectiv nr.18774/19.11.2014, 
-Contractul Colectiv de Muncă  al Regiei Nationale a Pădurilor-Romsilva, in vigoare 2015-2017, 
-Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea organelor de conducere ale administraţiilor de 

parcuri, ca filiale cu personalitate juridică  a Regiei Naionale a Pădurilo-Romsilva 
-Deciziei nr.1295/12.10.2009 a Directorului General al Regiei Nationale a Pădurilor-Romsilva, 
Văiând: 
-Raportul nr.2170/27.04.2022 al ing.Dumbravă  Nelu Adi 
-Hotărarea nr. 228 /27.04.2022 a Comitetului Director al RNP Romsilva-Administraţia Parcului 

Natural Porţile de Fier RA; 

DECIDE: 

Art.l.Se aprobă  tarifele pentru prestaţii servicii către terţi, după  cum urmează: 
-Ghidaj vizitatori Peştera Veteranii 	 8,4 lei/vizitator 
-Acces Ostrov Moldova Veche 	 8,4 lei/vizitator 
-Ghidare vizitatori traseu acvatic Mraconia 	 33,6 lei/vizitator 
-Ghidare vizitatori traseu acvatic Ostrov Moldova Veche 42,02 lei/vizitator 
-Ghidare vizitatori cascadele Modaviţa şi Burăul Mare 	42,02 lei/vizitator 

Art.2.Tarifele sunt valabile incepând cu data de 01.05.2022 0 nu includ TVA. 
Art.3.Compartimentul financiar contabil şi responsabilul activităţii de turism vor asigura 

respectarea, in emiterea documentelor contabile specifice, informarea evantualilor solicitanţi precum şi 

postarea la avizierul unităţii şi pe pagina web a administraţiei parcului. 
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