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1   INTRODUCERE ŞI CONTEXT 

1.1 SUMAR PLAN 

Viziunea pe termen lung privind Parcul Naţional Munţii Măcinului este următoarea: 

‘‘Un loc care este evaluat şi apreciat pentru bogăţia moştenirii naturale şi 

etnoculturale, care contribuie la dezvoltarea comunităţilor care îl înconjoară” 

Planul de Management al Parcului Naţional Munţii Măcinului constituie documentul 

oficial prin care se reglementează desfăşurarea tuturor activităţilor de pe cuprinsul 

acestei arii naturale protejate, de către Administraţia Parcului Naţional. Acesta 

cuprinde o serie de activităţi din zonele învecinate.  

Planul de Management se vrea documentul referinţă, esenţial pentru activitatea de 

administrare a parcului şi folositor pentru cei ce sunt interesaţi de iniţierea şi 

desfăşurarea activităţilor pe teritoriul parcului şi în vecinătatea acestuia. Acesta 

cuprinde de asemenea şi o mare cantitate de informaţii de bază privind parcul şi 

vecinătăţile acestuia. 

Acţiunile din Planul de Management ce se vor desfăşura în vecinătatea parcului 

naţional sunt menite să limiteze impactul activităţilor care se desfăşoară în afara 

parcului, asupra ecosistemelor din acesta şi să susţină dezvoltarea durabilă în 

comunităţile înconjurătoare. Aceste acţiuni au fost elaborate în conformitate cu 

legislaţia naţională privind zonele protejate şi cu reglementările legislaţiei în 

domeniu, în general. 

Elaborarea acestui Plan de Management are la bază informaţia ştiinţifică existentă 

despre valorile naturale ale parcului, reglementările legislaţiei în domeniu şi 

consultarea unui număr mare de factori interesaţi. 

Planul cuprinde un set de strategii şi de acţiuni necesare pentru îndeplinirea pe termen 

lung a obiectivului parcului. 



 
6

Planul cuprinde 4 secţiuni principale: 

Capitolul 1: Introducere. Defineşte cadrul legal şi administrativ pentru Parcul 

Naţional Munţii Măcinului. 

Capitolul 2: Descriere. Furnizează descrierea parcului privind mediul 

fizic,biodiversitatea, peisajele, istoria, folosirea pamântului şi condiţile socio-

economice locale. Descrierile sunt susţinute de informaţii detaliate şi de hărţi. 

Capitolul 3: Evaluare. Acest capitol descrie valorile parcului, principalele 

ameninţări cu care se confruntă şi stabileşte strategiile de management pe care le va 

adopta Administraţia parcului în următorii 5 ani. 

Capitolul 4: Plan operaţional. Acest capitol defineşte planul detaliat pe 5 ani pentru 

administrarea parcului în vederea desfăşurării activităţii prin abordarea acesteia pe 

termen lung. Acesta cuprinde 6 programe pricipale (teme), fiecarea având câte un 

obiectiv, o serie de sub-programe şi grafice de acţiuni. (a se vedea Tabelul nr.1) 
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Tabel nr.1. Linii generale ale planului operaţional al PARCULUI NAŢIONAL MUNŢII MĂCINULUI 

1: Managementul şi 

monitorizarea 

biodiversităţii 

2: Moştenirea 

culturală 

3: Folosirea terenului şi 

gestionarea resurselor 

naturale 

4: Recreere şi turism 

 

5: Conştientizare şi 

educare 

 

6: Administrarea 

parcului 

 

Păstrarea stării de 

conservare a speciilor 

rare, vulnerabile şi 

ameninţate în parc şi în 

vecinătatea acestuia 

Promovarea 

valorilor culturale 

care susţin 

protejarea şi 

managementul 

durabil în cadrul 

parcului 

Păstrarea şi încurajarea 

folosirii resurselor naturale 

durabile compatibile cu 

obiectivele de conservare 

din cadrul parcului naţional 

Crearea unei serii de 

oportunităţi de turism 

responsabil în parc şi în 

vecinătatea acestuia 

care să suţină 

comunităţile locale 

Imbunătăţirea gradului 

de conştientizare şi a 

atitudinii privind parcul 

şi susţinerea acestuia în 

cadrul comunităţilor 

locale, vizitatorilor şi a 

factorilor de decizie 

Optimizarea resurselor 

financiare, fizice pentru 

implementarea planului 

de management 

1.1 Date management 

Dezvoltarea şi 

gestionare unei baze de 

date operaţionale 

privind biodiversitatea 

parcului şi starea 

acesteia 

1.2 Cercetare 

Determinarea 

biodiversităţii parcului, 

stării acestuia şi 

2.1 Studii culturale 

Inventarierea şi 

definirea valorilor 

culturale şi a 

obiceiurilor 

tradiţionale 

2.2 Promovarea şi 

exploatarea 

valorilor culturale 

Promovarea şi 

conştientizarea 

3.1 Folosirea resurselor 

din cadrul parcului 

Introducerea şi menţinerea 

practicilor durabile privind 

exploatarea cherestelei şi a 

produselor nelemnoase din 

ecosistemele parcului 

3.2 Agricultură în afara 

limitelor parcului 

Încurajarea agriculturii 

ecologice şi durabile pentru 

4.1 Infrastructură 

turism 

Crearea de facilităţi 

pentru practicarea 

turismului sigur şi 

responsabil în parc 

4.2 Servicii de turism 

Crearea unei serii de 

oportunităţi recreative 

şi de servicii 

corespunzătoare pentru 

5.1 Planificarea şi 

evaluarea acţiunilor 

de conştientizare 

Crearea unei baze 

strategice solide pentru 

acţiunile de 

conştientizare 

5.2 Materiale şi 

publicaţii de 

constientizare 

Crearea unei serii de 

6.1 Finanţări 

Asigurarea finanţărilor 

pe termen lung pentru 

implementarea planului 

de management 

6.2 Personal 

Mărirea numărului şi 

capacităţii personalului 

la nivelul impus de 

implementarea planului 

de management 
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funcţionarea 

ecosistemelor. 

1.3 Monitorizare 

Elaborarea şi 

implementarea unui 

sistem de monitorizare 

pentru evaluarea 

schimbărilor speciilor 

cheie,a habitatelor şi 

ecosistemelor. 

1.4 Măsuri de 

conservare specifice 

Îmbunătăţirea stării de 

conservarea speciilor 

prioritare şi 

habitatelor. 

valorilor culturale 

şi modurilor în care 

acestea pot aduce 

beneficii directe 

comunităţilor 

locale. 

conservarea biodiversiăţiişi 

a peisajelor din parc 

furnizarea de produse 

alternative pentru localnici. 

3.3 Controlul şi 

regularizarea dezvotării 

industriale şi urbane 

Se va asigura că 

dezvoltarea industrială şi 

urbanizarea sunt 

compatibile cu protecţia 

biodiversităţii şi cu 

peisajele din parcul 

naţional 

vizitatorii parcului şi a 

comunităţilor 

înconjurătoare 

4.3 Promovarea 

oprtunităţilor de 

turism şi recreere 

Creşterea numărului de 

vizitatori în parc şi în 

comunităţile locale 

aviziere de 

conştientizareşi de 

materiale pentru 

vizitatorii parcului 

5.3 Imagine 

Crearea şi menţinerea 

unui profil bun al 

parcului faţă de 

proprietarii locali şi 

faţă de publicul larg 

5.4 Educaţie ecologică 

Imbunătăţirea 

înţelegerii chestiunilor 

legate de ecologie şi 

mediu în rândul 

copiilor şi tinerilorîn 

toate comuntăţile din 

jurul parcului 

6.3 Cooperareşi 

colaborare 

Asigurarea comunicării 

continue şi a colaborării 

în privinţa administrării 

parcului împreună cu 

acţionarii cheie  

6.4 Plan de 

management 

Asigurarea comunicării 

continue şi a 

colaborării în privinţa 

administrării parcului 

împreună cu acţionarii 

cheie 



 
9

1.2 SCOPUL ŞI CATEGORIILE ARIILOR PROTEJATE 

Conform Hotărârii de Guvern nr. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, 

parcurilor naturale şi naţionale şi constituirea administraţiilor acestora zona protejată 

Munţii Măcinului a fost desemnată Parc Naţional, care, urmare a modificării 

limitelor, deţine în prezent o suprafaţă de 11151,82 hectare. 

Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, Anexa nr.1, art. b) 

privind scopul şi regimul de management al categoriilor de arii naturale protejate ce 

compun rețeaua națională de arii protejate, scopul înfiinţării Parcului Naţional Munţii 

Măcinului (PNMM) este pentru protecţia şi conservarea unor eşantioane 

reprezentative pentru spaţiul biogeografic naţional, cuprinzând elemente naturale cu 

valoare deosebită sub aspectul fizico-georgrafic, floristic, faunistic, hidrologic, 

geologic, paleontologic, speologic, pedologic sau de altă natură oferind posibilitatea 

vizitării în scopuri ştiinţifice, educative, recreative şi turistice”. 

Conform clasificării IUCN a zonelor protejate cu privire la obiectivul 

managementului, PNMM este o zonă naturală protejată de categoria II (Parcul 

Naţional: înfiinţat în principal pentru conservarea ecosistemelor şi recreere). Pe 

teritoriul parcului se află două rezervaţii: Rezervaţia Ştiinţifică Moroianu şi 

Rezervaţia Naturală Valea Fagilor, aprobate ca Zone cu Protecţie Strictă (echivalent 

IUCN Categoria I). A se vedea Tabelul nr. 2. 

Tabel nr. 2. Rezervaţii ştiinţifice în cadrul PNMM 

Categoria zonei 

protejate 

Aprobate de  Echivalent IUCN Categoria 

de management  

Zona (ha) 

Rezervaţia Ştiinţifică 

Moroianu  

Academia 

Română  

1a 293,7 

Rezervaţia Ştiinţifică Consiliul Ştiinţific 1a 154,9 
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Valea Fagilor  

În tabelul nr. 3 este prezentată importanţa relativă a diverselor obiective ale 

managementului asociate rezervaţiilor ştiinţifice (IUCN Categoria Ia) şi Parcuri 

Naţionale (IUCN Categoria II). Definiţiile şi obiectivele de management pentru 

categoriile de zone protejate din România sunt enunţate în OUG nr. 57/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Tabel nr. 3. Obiective de management pentru PNMM (în conformitate cu criteriile IUCN) 

Obiective management  

1. Obiectiv principal 
2. Obiectiv secundar 
3. Obiectiv opţional 

- Nu se aplică 

C
on

se
rv

ar
e 

şt
iin
ţif

ic
ă 

(C
at

eg
or

ia
 Ia

) 

Pa
rc

ul
 

N
aţ

io
na

l 
(C

at
eg

or
ia

 II
) 

Protejarea şi conservarea ecosistemelor, conservarea 

resurselor genetice şi diversitate biologică 

1 1 

Conservarea stării naturale a cadrului general fizico-

geografic 

1 1 

Eliminarea oricărei forme de exploatare a resurselor 

naturale care ar putea leza obiectivele privind conservarea 

1 1 

Practicarea activităţilor tradiţionale de folosire a resurselor 

naturale în folosul comunităţilor locale 

- 2 

Reconstrucţie ecologică - 3 

Cercetare ştiinţifică 1 2 

Turism şi relaxare - 1 

Instruire - 1 

Folosirea durabilă a resurselor naturale - 3 

Păstrarea tradiţiilor/valorilor culturale - 2 
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1.3 BAZE LEGALE 

1.3.1 STATUTUL LEGAL AL PARCULUI NAŢIONAL MUNŢII 
MĂCINULUI 

1.3.2 BAZA LEGALĂ PENTRU EXISTENŢA PARCULUI NAŢIONAL 
MUNŢII MĂCINULUI ESTE URMĂTOAREA: 
 

a) Ordinul nr. 68/1998 privind înfiinţarea Parcului Naţional Munţiii Măcinului. 

b) Legea nr. 5/2000 privind vizarea planului pentru planificarea teritoriului 

naţional – Secţiunea III – arii protejate, cu specificarea zonei protejate de 

interes naţional numită Munţii Măcinului, localizată în poziţia P, ce se 

desfăşoară pe o suprafaţă de 11.321 ha., situată în întregime pe teritoriul 

judeţului Tulcea. 

c) Hotărârea de Guvern nr. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, 

parcurilor naturale şi naţionale şi constituirea administraţiilor acestora prin care 

se clasifică zona protejată Munţii Măcinului ca Parc Naţional şi stabileşte 

limitele acestuia în Anexa nr. 2, conform căreia însumându–se suprafeţele 

incluse în aceste limite, suprafaţa totală a PNMM este de 11229,78 ha. 

d) Ordinul MAPAM nr. 552/2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor 

naţionale şi a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesităţii de 

conservare a diversităţii biologice  

e) Hotărârea de Guvern nr. 1529/2006 pentru modificarea Anexei nr. 1 la HG nr. 

230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naturale şi 

naţionale şi constituirea administraţiilor acestora, prin care se modifică limitele 

Parcului Naţional prin excluderea unei zone din Culmea Pricopanului de 77.96 

ha, în final rămânând o suprafaţă totală de 11151,82 ha. 

A se vedea Anexa nr. 2. 
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1.3.3 BAZA LEGALĂ PENTRU PLANUL DE MANAGEMENT 

Planul de Management pentru Parcul Naţional Munţii Măcinului a fost elaborat în 

conformitate cu prevederile art. 21, alin (1) din OUG nr. 57/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

Planul de Management iniţial, a fost acceptat de către toţi factorii interesaţi şi avizat 

de Consiliul Ştiinţific în cadrul şedinţei din 14 iunie 2006. Planul a fost revizuit la 

întrunirea Consiliului Consultativ de Administrare din 25 septembrie 2007 şi la 

întrunirea Consiliului Ştiinţific din 3 şi 4 octombrie 2007. Prezentul Plan de 

management a fost aprobat de către Consiliul Consultativ de Administrare şi 

Consiliul Ştiinţific reunite în cadrul şedinţei comune din data de 22 septembrie 2008.       

 

1.3.4 CONEXIUNEA PARCULUI NAŢIONAL MUNŢII MĂCINULUI CU 

ALTE ARII PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR 

Parcul Naţional Munţii Măcinului a fost recunoscut internaţional (ca şi parte 

componentă) în cadrul următoarelor situri protejate:  

a) Natura 2000 - Sit de Importanţă Comunitară (Directiva Habitate): ROSCI0123 

Munţii Măcinului cu o suprafaţă de 18.564ha. 

b) Natura 2000 - Sit de Protecţie Avifunistică (Directiva Păsări): ROSPA0073 

Măcin-Niculiţel cu o suprafaţă de 67.361ha. 

c) Parcul este clasificat ca făcând parte din Aria de Protecţie Avifaunistică 

ROAIB080 Măcin-Niculiţel cu o suprafaţă de 97.093ha (după cum a fost 

definit de Bird Life International). 

A se vedea Harta nr. 1.
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Harta nr. 1  

Natura 2000 şi zone influenţate din cadrul Parcului Naţional Munţii Măcinului (Stânga, SCI; Dreapta SPA) 
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1.4 ADMINISTRAREA PARCULUI NAŢIONAL MUNŢII 

MĂCINULUI 

Conform Ordinului MAPAM nr. 850/2003 privind procedura de încredinţare a 

administrării sau de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate, administrarea 

Parcului Naţional Munţii Măcinului a fost încredinţată conform contractului nr. 

742/MMGA/22.05.2004 încheiat între Regia Națională a Pădurilor-Romsilva şi 

Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor. 

1.4.1 AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA PARCULUI 

Managementul Parcului Naţional Munţii Măcinului se realizează de către 

Administraţia Parcului cu sprijinul Consiliului Ştiinţific şi al Consiliului Consultativ 

de Administrare. 

ADMINISTRAŢIA PARCULUI NAŢIONAL MUNŢII MĂCINULUI 

(APNMM) 

În conformitate cu art. 18 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2007 cu modificările şi 

completările ulterioare „Administrarea ariilor naturale protejate şi a celorlalte 

bunuri ale patrimoniului natural aflate în reţeaua naţională de arii naturale protejate 

se face, potrivit legii, prin: structuri de administrare special constituite, cu 

personalitate juridică şi aflate în subordinea unor regii autonome, companii şi 

societăţi comerciale naţionale, autorităţi ale adminsitraţiei publice locale, servicii 

descentralizate ale administraţiei publice centrale, instituţii ştiinţifice de cercetare şi 

de învăţământ din sectorul public şi privat, muzee, organizaţii neguvernamentale, 

constituite potrivit legii şi aflate în coordonarea metodologică a autorității publice 

centrale pentru protecția mediului și pădurilor". 

HG nr. 230/2003, stipulează prin Anexa nr.2 că personalul APNMM este format din 

12 persoane din care 6 sunt agenţi de teren. Aceeaşi structură minimă de organizare 

este prevăzută şi în Anexa Contractului de Administrare a PNMM nr. 
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742/MMGA/22.05.2004, Secţiunea 3 privind Planificarea ocupării posturilor din 

structura de administrare a PNMM. 

CONSILIUL CONSULTATIV DE ADMINISTRARE (CCA) 

 CCA  reprezintă structura de management care cuprinde reprezentanţi ai principalilor 

factori interesaţi. Rolul CCA este acela de a permite participarea factorilor interesaţi 

la acţiunile de management din parc. Structura CCA şi Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a acestuia sunt aprobate prin Ordinul MMGA nr. 714/2004.  

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC (CŞ) 

CŞ include reprezentanţii structurilor administrative, ştiinţifice şi ale Guvernului, şi 

se ocupă de aprobarea şi evaluarea activităţilor de management în conformitate cu 

planul de management. Ordinul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr. 

188/2013 aprobă structura Consiliului Ştiinţific al PNMM şi a regulamentului 

acestuia. 

1.4.2 ZONA OPERAŢIONALĂ A PLANULUI DE MANAGEMENT ŞI 

RELAŢIILE CU ALŢI AGENŢI RESPONSABILI 

Scopul acestui plan de management este conservarea biodiversităţii în perimetrul 

Parcului Naţional Munţii Măcinului. Aceasta presupune menţinerea unui mediu 

natural corespunzător nu doar în interiorul ariei protejate, ci şi împrejurul acesteia. 

Drept urmare, multe obiective şi acţiuni din plan se referă la zonele din afara limitelor 

parcului şi se bazează pe colaborarea şi cooperarea cu celelalte unităţi cu 

responsabilităţi în protecţia mediului la nivel local, regional sau naţional şi cu 

comunităţile locale, pentru a asigura conservarea peisajului şi pentru a minimaliza 

impactul omului asupra speciilor şi ecosistemelor importante care trec de graniţele 

parcului.  

În mod legal, activităţile umane în zonele administrative din vecinătatea Parcului 

Naţional care ar putea avea impact asupra biodiversităţii din perimetrul parcului şi 

după caz în vecinatatea acestuia, necesită autorizarea Agenţiei pentru Protecţia 
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Mediului, cu obligaţia legală de a solicita în prealabil avizul APNMM. Această 

impunere este un mijloc important de a reduce efectele negative ale activităţii umane 

asupra biodiversităţii în perimentrul ariei protejate.  

În anumite condiţii, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului prin 

unităţile cu responsabilităţi la nivel local sau naţional, în funcţie de sensibilitatea 

ecologică a domeniului în care se doreşte a se realiza anumite proiecte, poate solicita 

de asemenea studii de impact pentru activităţile propuse, chiar dacă aceste studii nu 

sunt obligatorii din punct de vedere legal.  

Acest lucru este posibil acolo unde există incertitudini că activitatea propusă ar putea 

avea impact negativ asupra biodiversităţii în perimentrul ariei protejate, afectând în 

acest fel atingerea obiectivelor planului de management. Mai mult, APNMM poate 

impune prin avizul condiţionat emis către investitor, condiţii care să fie preluate în 

documentul de autorizare şi are obligaţia de a notifica Agenţia pentru Protecţia 

Mediului, dacă respectivele măsuri nu au fost luate conform prevederilor din 

autorizaţie. 

 

1.5 PLANUL DE MANAGEMENT 

 

1.5.1 ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT 

Planul de managament iniţial pentru PNMM a reprezentat rezultatul activităţii 

defăşurate în perioada 2004 – 2006 de către Administraţia Parcului; acesta se referea 

la culegerea de noi date din teren, consultări repetate cu proprietarii, şi câteva sesiuni 

de instruire care serveau scopului. Informaţii utile acestui plan au fost preluate şi din 

studiile efectuate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea în cadrul proiectului 

implementat prin programul Life Natura - LIFE03NAT/RO/000026 "Managementul 

participativ al Ariei Portejate Munţii Măcinului” puse la dipoziţia APNMM la 

sfârşitul lui august 2007. 
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Planul de management a fost revizuit urmare  în concordanță cu modificările 

legislaţiei privind regimul ariilor naturale protejate și conservarea habitatelor naturale 

şi a florei şi faunei sălbatice  stipulate în  OUG nr. 57/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare. Modificările aduse planului de management au fost 

prezentate CCA şi CŞ între 25 septembrie şi 4 octombrie 2007 și a ședinței comune a 

celor două foruri din data de 22 septembrie 2008.  

Au existat 6 mari etape în dezvoltarea planului:  

a) organizarea de ateliere de lucru cu membrii CŞ şi a CCA în faza iniţială a 

planului de lucru, urmată de dezbaterea şi perfecţionarea planului împreună cu 

reprezentanţii locali ai proprietarilor. 

b) Oganizarea de şedinţe de lucru speciale în grupuri mici, împreună cu 

reprezentanţii locali ai proprietarilor. 

c) Solicitarea comentariilor/sugestiilor de la proprietari şi specialişti din diverse 

domenii. 

d) Planul de management întocmit anterior a fost adaptat în anul 2007 pe baza 

informaţiilor culese prin proiectul LIFE implementat de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Tulcea privind habitatele şi speciile prioritare, programele 

de monitorizare şi ecoturism, informaţii pe care CŞ le-a analizat, selectat şi 

propus a fi incluse în planul de management revizuit.  

e) Revizuirea Planului de Management s-a făcut în anul 2008 în urma studiilor 

efectuate în perimetrul parcului şi vecinătate de cercetătorii angajaţi prin 

Proiectul GEF/UNDP 00047111 implementat de Administraţia Parcului. 

Revizuirea s-a efectuat cu participarea directă a membrilor CȘ la întâlniri de 

lucru în teren sau de analiză la birou sub coordonarea expertului internaţional 

în managementul ariilor protejate Mike Appleton.  

f) S-au consultat din nou proprietarii şi administratorii de teren din perimetrul 

parcului înainte de solicitarea aprobării Planului de Management, în 

conformitate cu prevederile legale. 
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Factorii implicaţi în procesul de elaborare a Planului de management al Parcului 

Naţional Munţii Măcinului sunt menţionaţi în Anexa nr. 4. 

1.5.2 APROBARE ŞI REVIZUIRE 

Planul de management este aprobat prin Hotărâre de Guvern cu primirea prealabilă a 

următoarelor notificări:  

a) Consultarea Consiliului Consultativ de Administrare. 

b) Avizul Consiliului Ştiinţific. 

c) Promovarea de către Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Mediului 

şi Schimbărilor Climatice.  

d) Aprobarea prin Hotărâre de Guvern la propunerea Autorităţii centrale pentru 

protecţia mediului. 

Documentele de avizare finală a Planului de Management de către CCA şi CȘ se 

regăsesc în Anexa nr. 3. 

Planul de management în forma lui actuală este planificat pe o perioadă de 5 ani, 

respectiv 2013- 2018 fiind definitivat în baza cercetărilor şi activităţilor efectuate prin 

proiectul UNDP/GEF (ID 00047111). 

1.5.3 PROCEDURI DE MODIFICARE A PLANULUI DE MANAGEMENT 

Planul de management se bazează pe principiile managementului adaptabil pentru a 

putea permite modificarea cu uşurinţă a prevederilor în cazul impunerii modificărilor. 

Situaţiile care ar putea impune adaptarea planului sunt următoarele:  

a) Identificarea unor noi nişe funcţionale ecologice. 

b) Fenomene naturale imprevizibile care ar putea aduce schimbări ce impun 

adoptarea de măsuri cum ar fi refacerea ecologică. 

c) Prezenţa omului şi activităţile pot accelera şi presa unele schimbări. 

d) Factorii sociali şi economici în continuă schimbare şi care influenţează 

resursele economice şi umane disponibile pentru APNMM. 

e) Implementarea/efectuarea anumitor activităţi care pot duce la efecte nedorite. 
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f) Noi ameninţări care pot interveni în atingerea anumitor obiective. 

Acolo unde se impun modificări ale planului, se vor aplica următoarele proceduri: 

a)  Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice trebuie să aprobe orice 

schimbare a obiectivelor principale de management. În astfel de cazuri, 

propunerile de revizuire înaintate vor fi supuse consultării publice. 

b) CŞ poate aproba schimbările de prioritate şi acţiunile legate de conservarea 

speciilor şi habitatelor. 

c) CCA trebuie să aprobe schimbările în situaţii legate de armonizarea intereselor 

privind utilizarea terenului de către proprietarii sau de utilizatori în perimentrul 

parcului şi în vecinătatea acestuia, asigurând conservarea elementelor 

patrimoniului natural. 

d) APNMM propune modificări în Planul anual de activitate. 

1.5.4 PROCEDEE DE IMPLEMENTARE 

APNMM este responsabilă cu implementarea planului de management pe teritoriul 

parcului naţional; în zonele din vecinătatea parcului APNMM trebuie să lucreze în 

parteneriat cu proprietarii. 

Implementarea planului de management se realizează prin acţiuni programate în 

planurile de lucru anuale. În elaborarea acestor planuri echipa administraţiei va lua în 

considerare condiţiile actuale, obiectivele şi acţiunile planului de management şi 

resursele de management disponibile.  

Pentru atingerea obiectivelor planului de management, APNMM va lua în 

considerare acolo unde este necesar completarea bugetului prin cereri de obţinere a 

finanţărilor externe pentru proiecte şi prin susţinerea din partea comunităţilor locale 

în pregătirea ofertelor de finanţare. 

CŞ este responsabil de evaluarea implementării planului de management, iar 

Administraţia parcului cu înaintarea rapoartelor către Academia Română şi către 

Autoritatea centrală pentru protecţia mediului în fiecare an. Raportul conţine 
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prevederi/recomandări în funcţie de tipul de activitate şi de obiectivele majore ţinând 

cont de schimbările care impun flexibilitate în procesul de luare a deciziilor. 

APNMM va monitoriza activităţile efectuate sub responsabilitatea celorlalte 

instituţii/organizaţii, pentru a se asigura că acestea corespund cerinţelor planului de 

management şi nu încalcă obiectivele administraţiei parcului. În astfel de cazuri 

APNMM joacă un rol important în menţinerea parteneriatelor cu acele 

instituţii/organizaţii şi în definirea modului în care îşi desfăşoară aceştia activităţile 

cu impact direct/indirect asupra parcului. 


