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Proces Verbal 
Încheiat azi, 22 septembrie 2008 

 
Cu ocazia supunerii spre analiză și aprobare a Planului de management al Administrației 

Parcului Național Munții Măcinului 
 
Au participat următorii membrii: Dl Ilie Ștefan, Dl Ilie Drăgan, Dl Cazacioc Gh. Marian, Dl 
Năstase Stelian, Dl Rapcencu Ivanciuc, Dl Nicoară Dumitru, Dl Condrat Sever, Dl Parpală 
Veronel, Dl Gherghișan E, Dna Cojoaca Elena, Dna Dinu Cristina, Dl Vals Salvatore. 
 
 
Directorul parcului dl Roșca Viorel, deschide ședința prin prezentarea ordinii de zi: Supunerea spre 
aprobare a planului de management revizuit. 
Revizuirea planului de management a fost sugerată și de specialistul angajat prin proiectul GEF-
UNDP, dl Mike Appleton. Prima formă a acestui document este realizată încă din 2004. 
Responsabilitatea implementării planului de management revine Administrației Parcului Național 
Munții Măcinului. În fiecare an se va realiza un Raport de activitate care va fi supus spre aprobare 
Consiliului Consultativ și, respectiv, Consiliului Științific. 
Dl Roșca Viorel prezintă cuprinsul planului, atrăgând atenția că Regulamentul parcului este inclus 
în capitolul 7. 
Domnul Drăgan Ilie, președintele Clubului de Orientare Turistică ”Dobre Tudor”, dorește să 
vorbească despre acțiunea organizată în parc în zilele de 19, 20,21 septembrie 2008. Acțiunea a fost 
un succes. Domnul Drăgan acordă o diplomă de merit echipei parcului pentru sprijinul acordat 
tinerilor participanți, în special pentru materialele informative.  
Domnul Roșca mulțumește pentru diploma primită și reia discuția despre planul de management, 
aflat acum în forma finală. Planul va fi valabil pentru 5 ani, între 2009-2013, și anunță ca decizia 
luată azi va face parte ca și document din planul de management.  
Directorul parcului prezintă prima parte a documentului: Introducerea. Subliniază inserarea 
informațiilor despre cele 15 comunități din jurul parcului. 
În continuare Domnul Parascan propune înlocuirea la punctul 31 din Tabelul 1 Linii generale ale 
planului operațional al PNMM ”cherestea” cu ”masa lemnoasă”. 
Domnul Roșca continuă cu ”Scopul și categoriile ariilor protejate”, unde nu s-au făcut multe 
modificări. Cele două rezervații (Rezervația Științifică Moroianu categoria IUCN 1a și Rezervația 
Naturală Valea Fagilor categoria IUCN 1°) vor fi aprobate odată cu intrarea în vigoare a planului de 
management Apoi continuă cu prezentarea bazei legale a elaborării documentului supus discuției 
(O.G. nr. 57/2007, secțiunea 1). 
Domnul Roșca întreabă care este părerea membrilor consiliului privind modalitatea notării 
obiectivului Turism. 
Domnul Drăgan Ilie propune practicarea turismului educativ, instructiv, cu însoțirea turiștilor de 
către un ghid, dar în rezervația naturală. 



 

Domnișoara Moor C. Întreabă care este rolul protejării acestei zone. 
Domnul Drăgan Ilie spune că scopul existenței și protejării unor astfel de zone este conservarea 
biodiversității și atrage atenția asupra faptului că problemele privind conservarea sunt date de 
localnici, de atitudinea lor cu privire la aceste zone protejate. 
Domnul primar Ilie Ștefan este de acord cu cele menționate anterior și anunță aprobarea unui 
proiect privind conștientizarea speciilor din parc , care va fi derulat timp de 2 ani, prin prezentarea 
în școli acestor specii. Proiectul este elaborat de ONG ”Natura zâmbește” . 
Se supune la vot obiectivul din planul de management ”Turism și recreere” cu privire la punctajul 
acordat la prioritate fiind 2. 
Domnul Roșca anunță finalizarea Planului de management a vizitatorilor. Pentru realizarea acestuia 
s-au luat în vedere toate categoriile de turiști, inclusiv turiștii care vin la picnic.  
Domnul Roșca prezintă cele 6 trasee turistice omologate și amenajările acestora (vetre pentru grătar, 
panouri bilingve, locuri de campare). 
Se trece la discutarea celui de-al doilea capitol ”Descriere”. Directorul parcului enumeră cele 4 zone 
intern, respectiv: Zona cu protecție strictă, Zona cu protecție integrală, Zona de conservare durabile, 
Zone de dezvoltare durabilă. Apoi au fost prezentate limitele ariei protejate. În acest sens domnul 
director precizează faptul că Consiliile locale din Jijila și Greci au transferat spre administrare 40 de 
ha, fiind astfel posibila reunirea celor două corpuri ale parcului printr-un coridor ecologic. 
Continuând domnul director prezintă informații privind organigrama. Numărul de oameni ideal 
pentru administrarea parcului este de 17, dar momentan este aprobat doar 12 persoane. 
Administrația re două birouri, unul la Tulcea și unul la Măcin, dotate cu mijloacele necesare 
desfășurării activităților. 
Se trece la Descrierea mediului fizic (geologie, geomorfologie, hidrologie, clima, soluri) și 
Descrierea mediului biotic (habitate și ecosisteme, flora și vegetația, fauna) specifice zonei. 
Descrierea a fost posibilă ca rezultat a muncii domnilor profesori Doniță și Marin Andrei. 
În plan sunt trecute informații despre istoricul comunităților din jurul parcului. 
Se continuă cu prezentarea activităților economice din zona parcului: vânătoarea este stric interzisă, 
dar este permisă intervenția în zonele în care, sub o monitorizare atentă a speciilor s-ar impune 
această acțiune. 
Domnul Sever Condrat menționează faptul că Șacalul este o specie care s-a înmulțit necontrolat, 
situație care în viitor ar putea dăuna speciilor de faună din parc.  
Directorul parcului propune o monitorizare a speciei, pentru se evita eventualele intervenții. 
În continuare directorul parcului precizează că în privința pășunatului se face în prezent un studiu 
prin proiect de către specialiști pentru a se determina numărul de animale care pot pășuna pe o 
anumită suprafață. 
În prezentarea activităților privind exploatarea resurselor minerale, domnul Roșca Viorel precizează 
că există 2 societăți sunt autorizate și una în curs de autorizare, în vecinătatea parcului. Avizele au 
fost preluate de APM, iar condițiile impuse acestor societăți, au fost până acum respectate. 
SC Hidromineral dorește că cumpere puieți pentru a forma o perdea verde.  
Domnul director continuă cu prezentarea Planului de acțiuni, care cu prinde 6 programe, fiecare 
cuprinzând subprograme. 
Domnul Tudor Marian menționează că ar trebui înlocuit cuvântul eradicare, care este prea dur, din 
contextul ”eradicarea plantelor invazive”. Sunt invazive doar plantele care înlocuiesc plantele 
autohtone, cum ar fi ”aelanthus”, menționează domnul Roșca. 
Domnul Tudor Marian spune că trebuie văzut prin studiu dacă înlocuirea este benefică, ce specii 
înlocuiește și dă exemplu Angliei, unde în anumite zone s-a procedat la îndepărtarea amorphei care 
înlocuia specii de salcie, care erau suport pentru cuiburi de păsări și diferite insecte. 
Domnul Roșca menționează că în plan sunt trecute diferite plante, unele chiar comune, iar in anexe 
sunt trecute plantele care sunt precizate de directivele internaționale. 
Doamna Dinu sugerează adăugarea de plante melifere în capitolul recoltării de plante. Tot dumneaei 
întreabă dacă produsele eco vor putea fi găsite și la Tulcea. 
Domnul Roșca sugerează că ar trebui prezentate la noul Centru turistic din Tulcea. 
Despre tariful de intrare în parc, domnul Roșca anunță că va fi aplicat din 2009. 



 

Domnul Roșca propune cu privirea la regulamentul de avizare al parcului, publicarea acestuia de 
către primării. El se găsește în regulamentul parcului, ca parte integrantă a planului de management. 
În continuare domnul Roșca supune la vot intrarea gratuită a elevilor din școlile comunităților din 
jurul parcului. Se aprobă de majoritatea prezentă. 
Doamna Dinu propune introducerea la venituri și sponsorii. 
Domnul Ștefan Ilie spune că numai după ce vom avea personalitate juridică vom putea primii 
sponsorizări și aplica amenzi. 
Domnul Roșca supune la vot aprobarea amendamentelor aduse planului de management. 
Domnișoara Moor se abține de la vot. 
Astfel se aproba planul de management și modificările aduse de membrii Consiliului Consultativ. 
Drept pentru care se semnează prezentul proces verbal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


