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REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR-ROMSILVA
SERVICIUL ARII PROTEJATE
f ;C.U,A ~~)'tC·NALiţ /). P~□uH:Lon

Către,

Consiliul de Administra ie al Re iei Na ionale a Pădurilor-Romsil.
11

NOTĂ
privind semnarea actelor adiţionale pentru continuarea ad' '('istrării parcurilor
na/ionale/natura/e de către Regia NaJională a PăduVLor-Romsilva

naţionale şi

până

naţional

Din 28 de parcuri
naturale declarate
în p Lent la nivel
în
România, RNP-Romsilva administrează pe o pe~ioadă de 10 a :i, pe bază de contracte
încheiate cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, 23 de parcuri naţionale şi
naturale, drept pentru care au fost create 22 de unităţi cu perso~Jiitate juridică. Suprafaţa
celor 23 de parcuri administrate de RNP-Romsilva însumează ~Jriloximativ 850 mii ha din
care 68% este ocupată de pădure (573 mii ha).
I]
Bugetul anual prevăzut prin contractele de administrare peiu finanţarea celor 22 de
administraţii de parcuri este 13,75 mii. lei. În anul 2013 RNP-Rp silva a pus la dispoziţia
administraţiilor de parc din subordine suma 11, 14 mil.lei (8 I% din bugetul prevăzut). In
acelaşi timp administraţiile parcurilor au obţinut prin efort prop lu venituri în valoare de
1,36 mii. lei (10% din bugetul prevăzut).
I
Argumentele care au stat la baza preluării în administrarl a parcurilor naţionale şi
naturale sunt: posibilitatea implicării şi influenţării politicilor di'n liomeniul ariilor naturale
protejate; controlul şi armonizarea activităţilor de conservare şi rl e exploatare durabilă a
resurselor naturale; evitarea unor pierderi cauzate de aplicare unor măsuri dispuse de
administratori ce nu sunt în structura regiei; evitarea unor plăţi (ţarife de avizare, tarife de
exploatare etc.) ce pot fi stabilite de administratorii ariei proteja~+ evitarea unei birocraţii
excesive, precum şi a pierderilor datorate întârzierii obţi7.erii aprobărilor pentru
e~ecu!~r:a diverselor lucrari; îmbunătăţirea şi promovarea imagr·nii RNP-Romsilva în ţară
şz stramatate.
Datorită procesului de retrocedare a fondului funciar, ~uP,rafaţa fondului forestier
;~1 aturale protejate cât şi în
propritate publică a statului, s-a diminuat foarte mult atât în ariile 1
afara lor, comparativ cu momentul preluării în administrare df către regie a parcurilor
naţionale şi naturale, drept pentru care angajarea de către reg,i~ a unor cheltuieli pentru
administrarea ariilor protejate în care suprafaţa fondului forest~e de stat s-a redus foarte
mult n~ se justifică.
[
In acest sens a fost efectuată o analiză a oportunităţii menţinerii administrării
1

1

având suprafaţa fondului forestier de stat raportată la suprafi /a parcului, posibilitatea
decenală pentru fondul forestier de stat din raza parcului, costu I ~egiei în lei/ha parc şi în
lei/ha de fond forestier proprietate publică a statului inclusă în paj.c, poten/ialul de obţinere
de venit~uri proprii de către administraţiile de parc precum şi ima~inea ariei protejate sau a
regiei. In urma acestei analize, a rezultat că pentru parcurile natronale Munţii Rodnei şi
Defileul Jiului, respectiv pentru parcurile naturale Putna Vran~I~ şi Cefa nu s-ar justifica
cont!n~ar:a.~locării de fon_~uri din ~artea RNP-~omsil:a, respectM!1 păstrarea în continuare a
adm,mstrarn acestor aru proteJate. Acesta anahză a fo
prezentată (nota nr.

r

I

13 826/l 3.12.2013 a Serviciului Arii Protejate) în şedinţa di data de 17.12.2013 a
Consiliului de Administraţie al RNP-Ro msilva. Menţionăm în :f că datorită proiectelor
finanţate prin POS, implementate de administraţiile de parc, perl~u care au fost încheiate
contacte ce prevăd clauze stricte privind derularea şi finali:zcir~a obiectivelor, rezilierea
contractelor de administ rare nu se va putea realiza decât după fina izarea proiectelor. Pentru
cele 4 parcuri, la care facem referire, situaţia se prezintă astfel :
re de către RNP► Parcul Naţional Munţii Rodnei (PNMR ) a fost preluat în a ministra
Romsilv a prin contract ul nr.734/MMGA/22.05.2004. Ti menul de expirare a
contractului de administrare pentru PNMR este 22.05.2014!
Conform HG nr.230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor bio ferei, parcurilor naţionale
lui de
şi parcurilo r naturale şi constituirea administraţiilor aces ra şi a contractu
administrare, structura de administrare cuprinde 18 posturi, din care 12 rangeri. La
această dată sunt ocupate 16 posturi (din care 10 de ranger)
Conform contractului de administrare, bu etul anual revăz~ a fi alocat de către RNPRomsilva pentru PNMR este de 794 mii lei, din care în an 1 20 12 PNMR a facturat
regiei suma de 550,4 mii lei (70%), iar în anul 20 I3 suma de 1' p7 ,9 mii lei (62%).
Din raportarea suprafeţei fondului forestier de stat (2.547 pa) la suprafaţa parcului
(46.417 ha) reiese pentru PNMR un procent de 5% su ra a ă ond orestier de stat.
Din raportarea valorii facturate regiei de către PNMR în an 1 2013 (497,9 mii lei) la
suprafaţa totală a parcului (46.417 ha), rezultă un cost de 1O,?! lei/ha. Dacă raportarea se
face la suprafaţa de fond forestier de stat, atunci costul este de '195,5 lei/Ila.
Posibilitatea decenală de recoltare a masei lemnoase din f6ribu1 forestier de stat de pe
raza PNMR este de 27 mii mc, din care 16,7 inii mc produ! b principale. Prin urmare,
anual poate fi recoltat un volum de 2. 700 mc, cu valoare I J~ aproximativ 324 mii lei
(preţ mediu de 120 lei/m(?). În cazul în care un alt administrat6f ar aplica măsura extrema
de interzicere a recoltării respectivului volum, pierdere a yiregistrată de regie prin
nevalorificarea materialului lemnos posibil de recoltat ar reprezenta doar 40% din
bugetul anual prevăzut prin contract pentru PNMR, pe carr regia trebuie sa îl aloce
administratiei parcului .
I
ii, precizăm că PNMR a
proi
venituri
de
ob/inere
de
lul
In ceea ce priveşte poten/ia
realizat în anul 20 I 2 venituri prin efort propriu (tarif de vizi re, avizări etc.) în valoare
de 45,5 mii lei, iar în anul 2013 în valoare de 131,6 mii leiîl 100,2 mii lei din avizări),
reprezentând 17% din bugetul anual prevăzut prin contract pe tru PNMR.
arie protejată cunoscută
Datorită numărului mare de vizitatori şi a faptului că este
~ubli~~~ui larg, administrarea parcului are un impact pozi ii din punct de vedere al
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n ace aşi timp msa, a mm1s rarea parcu ma uce un 1mpact ~ egattv e 1magme a
factori
alţi
Romsilv a datorită situaţiilor conflictuale cu comunităţile locale şi/sau
.
interesaţi, în principa l cu proprietarii de păduri, datorita restri tiilor impuse acestora
Menţionăm că, administ ra ia PNMR are în im lementare roi6ctul POS Mediu Măsuri
de mana ement conservativ al biodiversită ii Parcului Nd ional Mun ii Rodnei" în
Trebuie avut în vedere
valoare de 2 2 mii. lei i cu termen de finalizare 30.09.20.15.
1
continuarea proiectului până la îndeplinirea integrală a biectivel or prevăzute, (şi
implicit pastrarea unitaţii de implementare a proiectuluiI constituita din angajaţii
contractului de finanţare,
parcului, respectiv a beneficiarului finanţării) altfel, confo
autoritatea contractantă poate solicita restituirea întregii me alocate regiei pentru
implementarea proiectului.
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către

Parcul
Defileul Jiului (PNDJ) a fost preluat !administrare de
RNPRomsilva prin contractul nr.2909/30.05.2006, iar /ermenJl de expirare a contractului
de administrare este 30.05.2016.
Confonn HG nr. 1.581/2005 privind instituirea regimul i de arie naturală protejată
pentru noi zone şi a contractu]ui de administrare, structu~J ~e administrare cuprinde 11
posturi, din care 5 rangeri. La această dată sunt ocu 'Jte 9 osturi (din care 5 de
~~ij
Conform contractului de administrare, bugetul anual prev- ut a fi alocat de către RNPRomsilva pentru PNDJ este de 412,9 mii lei, din care î~ [anul 2012 PNDJ a facturat
regiei suma de 399,8 mii lei (97%), iar în anul 2013 suma tl~l388,2 mii lei (94%).
I I
Din raportarea suprafeţei fondului forestier de stat (4.~$p ha) la suprafaţa parcului
(11.005 ha) reiese pentru PNDJ un procent de 40% supraf~tă fond forestier de stat
Din raportarea ·valorii facturate regiei de către PNDJ îd ~nul 2012 (388,2 mii lei) la
suprafaţa totală a parcului ( 11.005 ha), rezultă un cost de ss,3 lei/ha. Dacă raportarea se
face la suprafaţa de fond forestier de stat deţinută, atunci c~'stul este de 89,1 leVha.
Posibilitatea decenală de recoltare a masei lemnoase din f?~~ul forestier de stat din zona
tampon de pe raza PNDJ este de 56,3 mii mc, din care 41 mii mc produse principale.
Prin urmare, anual poate fi recoltat un volum de 5.630 mh) 'CU o valoare de aproximativ
675,6 mii lei (preţ mediu 120 lei/mc) ceea ce reprezintă 11n·% raportat la bugetul anual
prevăzut prin contract pentru PNDJ. Chiar dacă vb 'turile regiei obţinute din
1
valorificarea masei lemnoase din raza parcului sunt
i mari decât costurile de
administrare a parcului, este putin probabil ca viitorul ad~inistrator să impună restricţii
totale, având în vedere că zonarea interna a parcului J-~ facut în baza studiului de
.
. _1 11
. .
. _
_
:undamentare _aprobat prin ~G.
In ceea ce pnveşte pote11ţ1alul de ohţmere de venztur1 if tfopru, precizam ca PNDJ a
realizat în anul 2013 venituri prin efort propriu (tarif de vi~itare, avizări etc.) în valoare
de 4,4 mii lei, reprezentând 1% din bugetul anual prevăzut ~rin contract.
Din punct de vedere al imaginii pozitive, având în vedere cJ este un parc recent înfiinţat,
fără un potenţial deosebit din punct de vedere turistic, sd 11ireciaza ca acest criteriu nu
I
este relevant pentru PNDJ.
Cadrul legislativ insuficient de clar elaborat, determină de uite ori interpretarea eronată
a legislaţiei în domeniu şi luarea de către administratori a }nor decizii subiective, cum
este şi cazul PNDJ unde s-a ajuns la o situatie conflictudla cu SC Cariera Meri SRL.
În acest caz, în urma procesului desfăşurat, Tribunalul [porj a dat câştig de cauză
Carierei Meri, instanţa hotărând că ~NDJ trebuie să·I }uporte daune în valoare de
114.900 euro şi cheltuielile de judecată. In luna noiembrie~2D 13 APNDJ a făcut recurs la
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această hotărâre.
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PNDJ are în implementare proiectul POS . ediu „ Elaborarea planurilor
de monitoring pentru speciile Natura 2000, dezvoltarea i'rl-frastructurii de vizitare si a
capacităţii instituţionale a Administraţiei Parcului Nation'ctl Defileul Jiului", în valoare
de 2,3 mil. lei, cu termen de finalizare 05.04.2014, ca~~ [prevede şi construirea unui
centru de vizitare pentru PNDJ. Având în vedere întâ~ ierea începerii lucrărilor la
construirea centrului de vizitare, administraţia PNDJ a sJl~bitat prelungirea contractului
de finanţare până la data de 30.10.2014. Trebuie avut înjvJdere continuarea proiectului
până la îndeplinirea integrală a obiectivelor prevăzute, (şi f ynplicit pastrarea unitaţii de
implementare a proiectului, constituita din angajaţii parchlhi, respectiv a beneficiarului
finanţării) altfel conform contractului de finanţare, autorita I a contractantă poate solicita
restituirea întregii sume alocate regiei pentru implementa} . proiectului.
Menţionăm că,
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Parcul Natural Putna Vrancea (PNPV) a fost preluat în administrare de către RNPRomsilva prin contractul nr. 102709/SB/22.11.2005.11 [' ermenul de expirare a
contractului de administrare pentru PNPV este 22.11.201, .
Conform HG nr.2151/2004 privind instituirea regimutJzj 'de arie naturală protejată
pentru noi zone şi a contractului de administrare, structurh de administrare cuprinde 14
posturi, din care 8 rangeri. La această data sunt ocup~ .~ 11 posturi (din care 6 de
ranger).
11
Conform contractului de administrare, bu etul anual revă± t a fi alocat de către RNPRomsilva pentru PNPV este de 494,3 mii lei, din care îp ~ul 2012 PNPV a facturat
regiei suma de 384, 1 mii lei (78%), iar în anul 2013 suma dq . 408,8 mii lei (83%)
Din raportarea suprafeţei fondului forestier de stat (2.4
ha) la suprafaţa parcului
(38.190 ha) reiese pentru PNPV un procent de 7% su rarJ ,a fond forestier de stat
Din raportarea valorii facturate regiei de către PNPV înl pul 2013 (408,8 mii lei) la
suprafaţa totală a parcului (38.190 ha), rezultă un cost de 1 1 ~7 lei/ha. Dacă raportarea se
face la suprafaţa de fond forestier de stat, atunci costul esti ~e 164 lei/ha.
Posibilitatea decenală de recoltare a masei lemnoase din fb?.dul forestier de stat din raza
PNPV este de 8,9 mii mc, din care 6,5 mii mc produse ptJhcipale. Prin urmare, anual
poate fi recoltat un volum de 890 mc, cu o valoare de akPoximativ 106,8 mii lei (preţ
mediu 120 lei/mc) ceea ce reprezintă 22% din bugetul a.tual prevăzut prin contract
~entru PNPV.
In ceea ce priveşte potenfialul de obJinere de venituri
prii, precizăm că PNPV a
realizat în anul 2013 venituri prin efort propriu (tarif de vizl1ltare, avizări etc.) în valoare
de 33,5 mii lei, reprezentând 7% din bugetul anual prevăztit ~Irin contract.
Din punct de vedere al imaginii pozitive, având în vedere 6ă este un parc recent înfiinţat,
fără un potenţial deosebit din punct de vedere turistic, se reciaza ca acest criteriu nu
~ste relevant pentru PNPV.
[I
In acelaşi timp însă, administrarea parcului aduce un impao~ negativ de imagine a RNPRomsilva datorită situaţiilor conflictuale cu comunităţile 1bJr1e şi alţi factori interesaţi.
Menţionăm că, la data de 31.03.2014 PNPV a finalizat J~oiectul POS Mediu „Parcul
Natural Putna-Vrancea, arie protejată cheie pentru c? servarea naturii în zona
Carpaţilor de Curbură", în valoare de 1,5 mii. lei. In prb ent Administraţia PNPV nu
mai are în derulare alte proiecte.
·
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Parcul Natural Cefa (PNC) a fost preluat în administrare e către RNP-Romsilva prin
1
contractul nr.14/12.04.2011. Termenul de expirare a co~t[ ctului de administrare este
2.04.2021.
I
1
In prezent, Parcul Natural Cefa este administrat de către RNP-Romsilva prin
Administraţia Parcului Natural Apuseni, iar conform 1c ntractului de administrare,
structura de administrare cuprinde 10 posturi. La această dbtă nu sunt persoane angajate
special pentru administrarea PNC activităţile fiind preluate Ide personalul administraţiei
Parcului Natural Apuseni. Conform contractului de adminiUrare, bugetul anual prevăzut
a fi alocat de către RNP-Romsilva entru PNC este de 4tltl lmii lei din care atât în anul
2012 cât şi în anul 2013 pentru PNC nu s-a facturat nimic.I I
Din raportarea suprafeţei fondului forestier de stat (228 ha~ la suprafaţa parcului (5.002
ha) reise pentru PNC un procent de 5% suprafaJăfondfo)e tier de stat.
Din raportarea valorii bugetului anual prevăzut pentru PNt (411 mii lei) la suprafaţa
totală a parcului (5.002 ha), ar rezulta un cost de 83 lei/hcl Dacă raportarea se face la
suprafaţa de fond forestier de stat deţinută, atunci costul ai'lţ de 1.803 lei/ha.
Posibilitatea decenală de recoltare a masei lemnoase din foDdul forestier de stat din raza
PNC este de 9,7 mii mc, din care 7,2 mii mc produse î"r cipale. Prin urmare, anual

(preţ

)

poate fi recoltat un volum de 970 mc, cu o valoare de aJlximativ 116,4 mii lei
mediu 120 lei/mc) ceea ce reprezintă 28 % din bugetul! a.~ual prevăzut prin contract
pentru PNC.
Pentru PNC nu sunt de menţionat aspecte pozitive sat negative relevante pentru
imaginea regiei.
li
Având în vedere că Ministerul Mediului si Schimbării,,)~ Climatice imnune rel!iei
constituirea unei noi structuri de administrare care să cupr1 (iă 1O angajaţi si nu acceptă
administrarea acestuia de către Administra ia Parcului Natural A useni s-a ro us
renuntarea la administrarea acestui arc în condi iile revederilor s ecificate în
contractul de administrare la art.4.3. lit.h rin acordul ăr\ or.
Până în prezent nu au fost efectuate angajari pentru ad inistrarea PNC.
1

naţionale şi

unităţi

Pentru celelalte 19 parcuri
naturale, I l ministrate de
cu
personalitate juridică, aflate în subordinea RNP-Romsilva, ontractele de administrare
încheiate cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediul i expiră la data de:
• 22.05.2014 pentru parcurile naţionale Călimani, Cheile Bid ~u/ui-Hăşmaş, Cheile NereiBeuşniţa, Cozia, Domogled-Valea Cernei, Munţii MăcinM i, Piatra Craiului, Retezat,
Semenic-Cheile Craşului, respectiv pentru parcurile nat~r le Apuseni, Balta Mică a
Brăilei, Bucegi, Grădiştea Muncelului-Cioclovina, Porţile b'J Fier, Vânători Neamţ.
• 22.11.2015 pentru parcul naţional Buila-Vânturariţa şi I arcurile naturale Comana,
Lunca Mureşului şi Munţii Maramureşului.
Menţionăm că potrivit OM
atribuire a administrării şi a custodiei

nr. 1470/2013 privind probarea Metodologiei de
I
ariilor naturale protejate~ijoul model al contractului de
administrare are prevederi noi comparativ cu contractele înc iate în perioada anterioara.
Cele mai relevante modificări sunt:
I
• Contractul de administrare a parcului naţional/natural va irclude prevederi (respectiv
obligaţii) privind administrarea şi a ariilor naturale protejate incluse sau care se suprapun
parţial cu suprafaţa parcului (rezervaţii ştiinţifice, rezerJ~tii naturale, monumente ale
naturii, situri Natura 2000). De altfel acestă obligaţie a fost ~tclusă conform prevederilor
art. 18, alin. (3) din OUG nr. 57/2007 privind regim11 ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălba'tke, aprobată prin Legea nr.
49/2011, cu modificări şi completări. Acestă prevedere ~ri~ influenţe asupra bugetului
parcurilor şi a numarului de personal (personal suplime°i't'ar ce ar trebui angajat), în
condiţiile în care suprafaţa Siturilor Natura 2000 din
a limitelor parcurilor este
semnificativă. In acest sens exemplificam :
- Parcul Naţional Munţii Măcinului are o suprafaţă tle 11.149 ha, suprafaţa de
I
preluat în plus este de 29 .416 ha (263 ,8%);
- Parcul Natural Porţile de Fier are o suprafaţă de 1\ 655 ha, suprafaţa de preluat
în plus este de 8.638 ha (7,5%);
I
- Parcul Naţional Munţii Rodnei are o suprafaţă de 4 · 399 ha, suprafaţa de preluat
în plus este de 7.622 ha (16,4%);
[
- Parcul Natural Bucegi are o suprafaţă de 32.663 ha suprafaţa de preluat în plus
este de 6.920 ha (21,2%);
[
- Parcul Naţional Retezat are o suprafaţă de 38.138 n suprafaţa de preluat în plus
I
este de 5.423 ha (14,2%).
• A fost inclusă obligativitatea angajării unui jurist în cadrul s cturii de administrare;
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ului cu echi pam e t adec vat activităţii de
A fost inclusă obligativitatea dotării personal
are.
i în vig
li
cu unif orm e specifice aprobate conform legislaţie
tere n si
•
ru o perioada de 20 e ani;
• Con trac tul de administrare se va înch eia pent
tare priJ i d înce tare a contractului
1
Precizăm că deşi au fost incluse prevederi suplimen
ţ> ntru administrator.
J
te
ecin
cons
upun
pres
nu
tea
aces
,
de adm inis trare a ariil or protejate
li
a
în vede re adre sa n~. 1934/AK /17. 04.2 014
Faţă de cele prez enta te şi avân d
nr.
sub
P - Rom silv a
, înregistată la
Min ister ului Med iulu i şi Schimbărilor Climatice
i regiei pent ru mo~1 1 în care s-a achi tat de
456 0/22 .04. 201 4, prin care se aduc mulţumir
urilor naturale r,· naţionale ce i-au fost
obligaţiile contactuale privind administrarea parc
existente.
prelungirea, prin act adiţiona11 , a cont ract elor
încredinţate şi toto data se prop une
prop unem :
ru parc urile
le la cont ract ele de ad nistr are pent
► Apr obar ea semnării acte lor adiţiona
, Chei!J Nere i-Beuşniţa. Cozia,
naţionale Călimani, Cheile Bicazului-Hăşmaş
ra Cra iulw[, Retezat, Semenic-Cheile
Dom ogle d-Valea Cernei. Munţii Măcinului, Piat
a
ectiv pentru parcurile naturale Apuseni, Balt
Craşului .şi Buila-Vânturari/a, resp
celului-Cioclovina. orfile de Fier, Vânători
Mică a Brăilei, Bucegi, Grădiştea Mun
MaramureJ~ ui (19 parc uri) conf orm
Neam/, Comana, Lun ca Mureşului şi Mun/ii
\1jpentru parcurile a căror
precizărilor din OM nr. 1470/2013, având în vedere că ecterilor legale, se imp une
orm prev
1
cont ract are term en de finalizare anul 2015 , conf
fare şi a situ rilor Natu ra
inist
adm
în
a
uare
prel
ru
pent
l
iona
înch eier ea unui act adiţ
ului;
200 0 care se supr apun parţial pe suprafaţa parc
ractul d~ adm inist rare al Parcului
► Apr obar ea semnării unui act adiţional la cont
ea
ungirea valabilităţii a stui a până la finalizar
Naţional Munţii Rodnei pent ru prel
rvativ I biodiversităţii Par culu i
proi ectu lui POS Măsuri de management ·conse
la 30.09.2015.
Naţional Mun /ii Rod nei respectiv până
a RNP -Ro msil v 1 pent ru nego cier ea cu
► Împ uter nici rea cond ucer ii executive
iului a cla zelo r cont ract uale priv ind
auto ritat ea publică centrală pentru protecţia med
tionate oiai sus;
adm inist rare a parc urilo r nationale si naturale men
a co~tracteld~ de adm inist rare pent ru
► Apr obar ea rezilierii, într-~ primă etapă,avân
d în vede re ld1ă, la data actuală, în cazu l
parc urile natu rale Cef a şi Putn a Vrancea,
un proiect n derulare. Menţionăm ca
celo r două arii naturale protejate nu există nici
ul
jată pân~ la acestă data , iar Parc
Parcul Natu ral Cef a nu are nici o persoană anga
jaţi din chte 6 rangeri;
Natu ral Putn a Vra ncea are un număr de 11 anga
rare (valabil' ~~ă la data de 30.05.20 16)
► Apr obar ea rezilierii contractului de administ
oada imy~iat următoare finalizării
a Parcului Naţional Defileul Jiului, în peri
1
itoring /JiJn tru speciile Natura 2000,
proi ectu lui POS „ Elaborarea planurilor de mon
cităţii in1htuţionale a Administraţiei
dezvoltarea infrastructurii de vizitare şi a capa
, /
Par culu i Na/i ona l Defileul Jiului''
de
jat în cadrul adminis raţiilor de parc, afec tat
► Disp onib iliza rea pers onal ului anga
de eştia în cadr ul structurii
desfiinţarea efectivă şi reală a posturilor ocupateeder
il4 Con trac tulu i Cole ctiv de
prev
orga niza toric e şi funcţionale, cu respectarea
puse în aplica~c la termenul de încetare a
Muncă în vigo are. Ace ste măsuri vor fi
ejate, îhc eiat cu auto ritatea publică
contractului de administrare a ariei naturale prot
1
re admini~ aţie în parte.
fieca
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med
a
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Şef Serv iciu ,
Dragoş
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