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Anexa 1

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea
autorităţii sau instituţiei publice
H.G. nr. 2151 din decembrie 2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată
pentru Parcul Natural Comana, Parcul Natural Munții Maramureșului, Parcul Natural Lunca
Mureșului, Parcul Natural Putna-Vrancea, Parcul Național Buila-Vânturarița;
HG 229/2009-Hotărâre privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva și
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare.
OUG nr. 57/2007 actualizată cu legea 49/2011, privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice;
OUG nr.164/2008, pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
195/2005 privind protecția mediulu
Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritorului național, Secțiunea a
IIIa, zone protejate;
Legea nr. 46/2008 -Codul silvic,cu modificările ulterioare (MO-238/27 martie 2008).
OUG nr. 59/2000, privind statul personalului silvic
L 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.
L 171/2010- privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice
L 407/2006 vanatorii si a protectiei fondului cinegetic
H.G. 1076/2009- pentru aprobarea Regulamentului de paza a fondului forestier
H.G. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si
comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor
lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund
O.M. 883/2011- pentru aprobarea Listei preturilor de referinta pentru anul 2011, folosite la
calculul contravalorii materialelor lemnoase prevazute la art. 4 alin. (7) din Hotararea
Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si
comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor
lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund
O.M. 1346/2011- pentru aprobarea Regulamentului privind forma si modul de utilizare a
dispozitivelor speciale de marcat, precum si modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de
arbori
O.U.G 85/2006-privind stabilirea modalitatilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei
forestiere din paduri si din afara acestora
O.M. 1305/2005- pentru aprobarea modelului de uniforma de serviciu a personalului silvic
O.M. 332/2006- privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si
dezvoltarii rurale nr. 1.305/2005 pentru aprobarea modelului de uniforma de serviciu a
personalului silvic
O.G. 2/2001-privind regimul juridic al contraventiilor
Legea 295/2004- privind regimul armelor si al munitiilor
Legea 333/2003- privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
L 307/2006- privind apararea impotriva incendiilor
O.M. 163/2007-pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor

O.M. 166/2010-pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor
la constructii si instalatiile aferente.
Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Hotarare nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 modificata si completata prin H.G. nr.
198/2007
H.G. nr. 1284 din 24 oct. 2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca
parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România;
Ordinul nr. 1964 din 13 dec. 2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a
siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura
2000 în România;
Ordinul nr. 1.948 din 17 noiembrie 2010 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a
administrarii ariilor naturale protejate care necesita constituirea de structuri de administrare și
a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea
de structuri de administrare;
Ordinul nr.19/2010 al Ministrului Mediului și Pădurilor pentru aprobarea Ghidului
metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor
asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;
Ordinul MMP nr.1142/23.07.2010 privind Metodologia de aplicare a tarifelor de către
administratorii / custozii ariilor naturale protejate și de stabilire a cuantumului acestora.
L 53/2003 Codul Muncii, actualizată prin Legea nr. 40/2011
O.M. 115/2002 referitor la organizarea si funcționarea Comisiilor pentru incadrare
promovarea in grade profesionale si gradații a personalului silvic.
O.M. nr. 106/19.01.2011 privind numirea Consiliului de Administrație al RNP-Romsilva.
O.M. nr. 216/2010 privind numirea dlui Valerian SOLOVĂSTRU in funcția de Director
General al RNP-Romsilva.
L 319/2006, legea sănătații si securitatii in muncă.
HG 1425/2006, modificata prin HG nr. 955/2010, Norma metodologică de aplicare a Legii
319/2006.
H.G. 1051/2006 privind cerințele minime de securitate si sănătate pentru manipularea
manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, in special la afecțiuni dorsolombare.
H.G. 1146/30.08.2006 privind cerințele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea in
muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.
H.G. 1091/16.08.2006 privind cerințele minime de sănătate si securitate pentru locuri de
muncă.
H.G. 971/26.07.2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sănătate la locul de muncă.
H.G. 1048/09.08.2006 privind cerințele minime de sănătate si securitate pentru utilizarea de
către lucrători a echipamentelor individuale de protectie la locul de muncă.
H.G.1028/09.08.2006 privind cerințele minime de sănătate si securitate in muncă referitoare la
utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.
H.G. 457/18.04.2003 privind asigurarea securității uilizatorilor de echipamente electrice de
joasă tensiune.

OMMSSF nr.3/03.01.2007 pentru aprobarea Formularului pentru inregistrarea accidentului de
muncă – FIAM- si a instrucțiunilor de completare a acestuia.
HOTARARE nr. 1.010 din 25 iunie 2004 pentru aprobarea normelor metodologice si a
documentelor prevazute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor si protectia persoanelor
ORDIN nr. 454 din 14 iulie 2003 privind aprobarea Normelor tehnice pentru protectia
padurilor si a Indrumarilor privind aplicarea Normelor tehnice pentru protectia padurilor
L 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor
H.G. nr.76/2011 privind modificarea H.G. nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
L 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
Normele metodologice de aplicare a L 544/2001
O.G. 27/2002-privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.
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Structura organizatorică - ORGANIGRAMA
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Programul de funcţionare:
LUNI – JOI

08,00 – 16,30

VINERI

08,00 – 14,00

Programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice
Audienţele au loc în in zilele de marti, între orele 10ºº si 12ºº la sediul Administratiei Parcului
Natural Comana, iar înscrierea în audienţă se poate face în fiecare zi, de luni până joi între
orele 09ºº şi 14ºº iar vineri între orele 09ºº şi 12ºº la sediul instituţiei în scris sau la numărul de
telefon 0246/283003 ori prin adresă trimisă prin poştă sau email: comanaparc@comanaparc.ro
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Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei
publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

DIRECTOR PARC – Elena MIHALACHE
CONTABIL SEF - Mihaela DOROBANTU
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Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv:
denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii
de internet

Denumirea: R.N.P. Romsilva- Administratia Parcului Natural Comana R.A.
Sediul: str. Gellu Naum, nr. 608, Comana, jud.Giurgiu
Telefon: 0246/283003
Fax: 0246/283003
Adresa de email: comanaparc@comanaparc.ro
Pagina de internet: www.comanaparc.ro
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Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil

I.

Surse financiare pentru investiţii:

II.

-

Surse proprii: amortizare și profit

-

Surse bugetare: alocașii bugetare pentru drumuri forestiere

Bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat prin H.G. 89/21.02.2012

Monitorul Oficial nr. 132/23.02.2012
Venituri totale, din care:
-

Venituri proprii

-

Venituri de la buget

Cheltuieli totale, din care:
-

Cheltuieli din veniturile proprii

-

Cheltuieli din veniturile primite de la buget

Profitul brut
Număr mediu de personal
III.

Bilanţul contabil:

Realizări:
Venituri totale, din care
-

Venituri proprii

-

Venituri de la buget

Cheltuieli totale, din care:
-

Cheltuieli din surse proprii aferente activităţii de producţie

-

Cheltuieli aferente veniturilor primite de la buget

Profitul brut realizat
Număr mediu de personal
Preţul mediu de valorificare a masei lemnoase

publicat în
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Programele şi strategiile proprii

1. Raport privind realizarea programului de activitate al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva

Anexa 7

Lista cuprinzând documentele de interes public

Anexa 8

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate,
potrivit legii:
1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32

33
34
35
36

Listă prețuri și tarife
TEREN
Tarif vizitare
Servicii parcare
Campare
Inchiriere foisor parc (30 locuri)
Plimbare cu barca cu motor (4 locuri)
Inchiriere caiac (3 locuri)
Inchiriere lotca
Inchiriere cort (2-6 locuri)
Inchiriere sac de dormit (inclusiv izopren)
Servicii comerciale zona 1
1
Tarif filmare in scop comercial
Inchiriere generator
1,2
Tarif fotografiere in scop comercial
1
Servicii ghidaj turistic
1
Observatii fauna
BIROU
Imprimare fotografii (pana la format A3)
Acces internet
Fotocopiere xerox
Servicii scanare (format pana A4)
Servicii scanare profesionala (format pana la A0)
Servicii tenhoredactare (fara conceptie)
documente
Indosariere documente (pe spirala)
Decupaje ghilotina
Listare pagina format A4
Listare pagina format A5
Listare pagina format A3
Tarif analiza preliminara documentatie pentru
eliberare aviz intravilan persoana juridica
Tarif analiza preliminara documentatie pentru
eliberare aviz extravilan persoana juridica
Tarif analiza preliminara documentatie pentru
eliberare aviz intravilan persoana fizica
Tarif analiza preliminara documentatie pentru
eliberare aviz extravilan persoana fizica
Tarif analiza documentatiei in Consiliul Stiintific
pentru eliberare aviz intravilan/extravilan
persoana fizica
Tarif analiza documentatiei in Consiliul Stiintific
pentru eliberare aviz intravilan/extravilan
persoana juridica
Tarif analiza studiului de evaluare adecvata a
efctelor potentiale asupra ariei protejate
persoana fizica/ persoana juridica
Executarea lucrarilor in regim de urgenta (max.7
zile)
Prelungirea valabilitatii avizului(o singura data, 6
luni in continuarea avizului precedent)
Eliberare adeverinta pentru scutire de impozit
pentru teren agricol

3 lei/pers
15 lei/autoturism
15 lei/zi
400 lei/zi
120 lei/ora
60 lei/ora
50 lei/ora
13 lei/loc/24ore
15 lei/loc/24 ore
50 lei/ zi
208 €/zi/pers
10 lei/ ora
104 €/zi/pers
**
23 €*/ zi/grup(3 pers)
***
16 e/pers
7,5 lei/ pag/ format A4
15 lei/ora
1 lei/pag A4
3 lei/ pag
4 lei/pag A4
5 lei/ pag
1 lei/pag A4
1 lei/pag A4
1,5 lei/pag
1 lei/pag
2,5 lei/ pag
657 lei
698 lei
396 lei
542 lei

400 lei

500 lei

200 lei/ 300 lei
50 % din contravaloarea nominala
25 % din contravaloarea nominala
9lei/ha
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Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice
în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de
acces la informaţiile de interes public solicitate

În cazul în care o persoana consideră că dreptul privind accesul la informațiile de
interes public a fost încãlcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativã
conducatorului autoritãții sau instituției publice cãreia i-a fost solicitatã informația.
Reclamația administrativã, conform modelelor, se depune în termen de 30 de zile de la
luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaților din cadrul autoritãții sau
instituției publice.

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (1)
- model –

Denumirea autoritãții sau instituției publice .............................................................................
Sediul/Adresa...................................................................................................................................
Data....................................................................................................................................................

Stimate domnule/Stimată doamnă .....................................,

Prin prezenta formulez o reclamație administrativã, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul
acces la informațiile de interes public, întrucât la cererea nr. ........ din data de .......... am primit
un rãspuns negativ, la data de ......, într-o scrisoare semnatã de ....../(completați numele
respectivului funcționar)....................................................................................................
Documentele de interes public solicitate erau urmãtoarele:......................................................
...................................................................... Documentele solicitate se încadreazã în categoria
informațiilor de interes public, din urmãtoarele considerente: ................................................
..............................................................................................................................................................
Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informațiile de interes public

solicitate în scris/în format electronic, considerând ca dreptul meu la informație, conform legii,
a fost lezat.

Vă mulțumesc pentru solicitudine,
........................
(semnatura petentului)

Numele şi adresa petentului ............................
Adresa .................................................
Telefon ................................................
Fax ....................................................

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (2)
- model –

Denumirea autoritãții sau instituției publice.............................................................................
Sediul/Adresa..................................................................................................................................
Data..................................................................................................................................................

Stimate domnule/Stimată doamnă ......................,

Prin prezenta formulez o reclamație administrativã, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul
acces la informațiile de interes public, întrucât la cererea nr. ....... din data de ............. nu am
primit informațiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege. Documentele de interes public
solicitate

erau

urmãtoarele:

.................................................

Documentele solicitate se încadreazã în categoria informațiilor de interes public, din
urmãtoarele

considerente:

............................................................................................................

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informațiile de interes public
solicitate în scris/în format electronic, considerând ca dreptul meu la informație, conform legii,
a fost lezat.

Vă mulțumesc pentru solicitudine,
..........................
(semnatura petentului)

Numele şi adresa petentului ............................
Adresa .................................................
Telefon ................................................
Fax ....................................................

