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4 PLAN OPERAŢIONAL 

4.1 STRUCTURA PLANULUI OPERAŢIONAL 

În baza informaţiilor prezentate la capitolul 1 şi 2 şi a evaluării din capitolul 3, în 

acest capitol sunt descrise structura şi conţinutul elementelor componente ale planului 

de management. A se vedea Figura nr. 2. 

Figura nr. 2. Vedere de ansamblu a planului operaţional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedere de ansamblu 

Tema(Programul) 1 
Scop, raţiuni, politică 

Tema(Programul) 2 
Scop, raţiuni, politică 

Tema(Programul) 3, etc 
Scop, raţiuni, politică 

Sub Programul 1.2 
Obiectiv 

Sub Programul 1.3, etc 
Obiectiv 

Anexe 
Rapoarte şi planuri tehnice în detaliu şi specificaţiile tehnice pentru susţinerea 

activităţilor

Sub Programul 1.1 
Obiectiv 

Activitatea 1.1.1 
Prioritate, indicator şi grafic

Activitatea 1.1.2 
Prioritate, indicator şi grafic

Activitatea 1.1.3 
Prioritate, indicator şi grafic

Activitatea 1.1.4 etc 
Prioritate, indicator şi grafic

Documente doveditoare 
Planul de resurse şi buget, pentru implementarea planului de management 
Planurile de lucru anuale 
Strategiile în detaliu  şi documentaţia tehnică 
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4.2 VEDERE DE ANSAMBLU 

Vederea de ansamblu pe termen lung pentru Parcul Naţional Munţii Măcinului este: 

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

etnoculturale, care contribuie la dezvoltarea comunităţilor care îl înconjoară”. 

 

4.3 PROGRAME (TEME), SCOPURI, SUBPROGRAME ŞI 

OBIECTIVE 

Au fost elaborate şase programe de lucru principale, în baza următoarelor teme, 

fiecarea având un obiectiv distinct. Fiecare program este împărţit în subprograme, 

fiecare având câte un obiectiv. Programele şi subprogramele sunt prezentate în Tabel 

nr. 21. 
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Tabel nr. 21. Vedere de ansamblu asupra Planului Operaţional pentru Parcul 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 
obiective 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 

Îmbunătăţirea gradului de 
conştientizare şi atitudinea 
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 
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 
conservare a speciilor 
prioritare şi habitatelor. 

2.1 Studii 
culturale 
Inventarierea şi 
definirea valorilor 
culturale şi a 
obiceiurilor 
tradiţionale 
2.2 Promovarea şi 
exploatarea 
valorilor culturale
Promovarea şi 
conştientizarea 
valorilor culturale 
şi modurilor în 
care acestea pot 
aduce beneficii 
directe 
comunităţilor 
locale. 

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 
conservarea biodiversiăţii şi 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 

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 vizitatorii 
parcului şi a 
comunităţilor 
înconjurătoare 
4.3 Promovarea 
oportunităţilor de 
turism şi recreere 
Creşterea numărului 
de vizitatori în parc şi 
în comunităţile locale 

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 
aviziere de conştientizare şi 
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 tinerilor în toate 
comuntăţile din jurul 
parcului 

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 
6.3 Cooperare şi 
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 
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4.4 PLANUL OPERAȚIONAL AL PLANULUI DE MANAGEMENT  

 

În următoarele tabele sunt prezentate planurile de acţiune detaliate pentru 

implementarea obiectivelor strategice definite în cadrul a şase teme-Programe majore 

şi sub-programe. 

Pentru fiecare acţiune de management s-au furnizat detalii de ghidare a realizării 

acestora. 

Indice de îndeplinire. Acesta uşurează monitorizarea implementării prin specificarea 

modului în care se poate măsura gradul de implementare 

Indicatorul de prioritate. Un sistem prioritar pe trei nivele va fi folosit după cum 

urmează: 

a) Prioritatea 1: Acţiunile critice pentru atingerea scopului şi obiectivelor 

planului. Aceste acţiuni trebuie să fie duse la bun sfârşit, chiar dacă alte acţiuni 

cu grad de prioritate 2 sau 3 nu au fost îndeplinite.  

b) Prioritatea 2: Acţiuni ce ar trebui finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie să 

existe o motivaţie serioasă dacă nu vor fi realizate. 

c) Prioritatea 3: Acţiuni dorite, dar care nu sunt critice pentru atingerea scopului 

şi obiectivelor planului. Acţiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/ sau 

resurse după finalizarea acţiunilor 1 şi 2. 

Un grafic al implementării în care se menţionează în ce an se va implementa 

acţiunea. 

Desemnarea responsabilului. Acesta include agentul responsabil cu implementarea 

şi partenerii importanţi care cooperează. 
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PROGRAME  DE LUCRU PE 5 ANI 

 

Program 1: MANAGEMENTUL BIODIVERSITĂŢII ŞI MONITORIZARE 

Program 1: MANAGEMENTUL BIODIVERSITĂŢII ŞI MONITORIZARE 

Scop 
Menţinerea stării de conservare favorabilă a speciilor rare, vulnerabile şi ameninţate în parc şi 
în vecinătatea acestuia 

Sub-programul 1.1: DATE MANAGEMENT 

Obiectiv 
Dezvoltarea şi administrarea bazei de date operaţionale a biodiversităţii parcului şi a stării 
acesteia 

Activitate Indicator Prioritate
Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V Responsabil cu 

implementarea I II I II I II I II I II 
1.1.1. Crearea de hărţi GIS pentru 
indicarea locaţiei şi stării de 
conservare a principalelor 
habitate şi a speciilor cheie din 
parc 

hărţi cu  
- Habitate; 
-folosirea zonelor 
adiacente; 
- distribuţia zonelor 
prioritare 

1           

Specialist IT 
Biolog 
Organisme 
specializate 

1.1.2 Actualizarea anuală a 
hărţilor GIS 

hărţile GIS sunt 
actualizate 1           Specialist IT 

1.1.3.  Imbunătățirea 
mecanismelor de colectare , 
stocare și prelucrare a 
informațiilor în  Baza de date 
privind biodiversitatea parcului 

baza de date 

1           
Specialist IT 
Biolog 

1.1.4. Actualizarea bazei de date
cu rezultate obţinute din teren prin
monitorizarea biodiversității din
parc sau cu date obţinute din alte
surse cu expertiză în domeniu . 

date publicate  incluse în
baza de date  
date din rapoartele de
monitorizare incluse în
baza de date 

2           
Specialist IT 
Biolog 
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Program 1: MANAGEMENTUL BIODIVERSITĂŢII ŞI MONITORIZARE 

Scop 
Menţinerea stării de conservare favorabilă a speciilor rare, vulnerabile şi ameninţate în parc şi 
în vecinătatea acestuia 

Sub-programul 1.2: STUDII 
Obiectiv determinarea biodiversităţii parcului, starea şi modul de funcţionare a ecosistemelor  

Activitate Indicator Prioritate
Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V Responsabil cu 

implementarea I II I II I II I II I II 
1.2.1. Colectarea datelor 
suplimentare privind distribuţia şi 
ecologia speciilor floristice 
importante din punct de vedere 
științific sau carismatic.  

rezultate studiu 

2           

Biolog 
voluntari, ONG-uri 

1.2.2. Colectarea datelor 
suplimentare privind distribuţia şi 
ecologia speciilor faunistice 
importante din punct de vedere 
științific sau carismatic. 

rezultate studiu 

2           

Biolog 
voluntari, ONG-uri 

1.2.3 Organizarea de programe de 
instruire pentru studenţi în cadrul 
activităţilor în teren. 

cursuri de instruire 
3           

Biolog 
Universităţi 

1.2.4. Studii asupra răspândirii şi 
a impactului pe care îl au speciile 
invazive din parc  

număr de studii şi 
măsurile luate 

1           

Biolog 
universităţi, institute de 
specialitate, voluntari, ONG-
uri 
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Program 1: MANAGEMENTUL BIODIVERSITĂŢII ŞI MONITORIZARE 

Scop 
Menţinerea stării de conservare favorabilă a speciilor rare, vulnerabile şi ameninţate 
în parc şi în vecinătatea acestuia 

Sub-programul 1.3: MONITORIZARE 

Obiectiv 
Elaborarea şi implementarea unui sistem de monitorizare pentru evaluarea  
schimbărilor parametrilor de stare la nivelul speciilor cheie, habitatelor şi 
ecosistemelor 

Activitate Indicator Prioritate
Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V Responsabil cu 

implementarea I II I II I II I II I II 
1.3.1. Perfecționarea  şi prezentarea  
sistemelor de monitorizare acceptate la nivel 
național și achiziționarea de echipamente de 
monitoring prin proiecte 

noi protocoale de 
monitorizare; 
contracte de achiziție 
echipamente 

1   - - - - - - - - 
Biolog 
voluntari, universităţi, 
instituţii specializate 

1.3.2. Culegerea datelor legate de distribuţia 
speciilor prioritare prin aplicarea 
protocoalelor de monitorizare stabilite în 
planuri, programe sau proiecte de 
monitorizare 

numar protocoale de 
monitorizare; 
rapoarte monitorizare 

1           
Biolog 
voluntari, universităţi, 
instituţii specializate 

1.3.3.Monitorizarea populaţiei de mamifere 
mari, a echilibrului între prădători şi pradă, 
impactul fluctuațiilor populațiilor 
carnivorelor  asupra ierbivorelor sălbatice 
din perimetrul parcului 

rapoarte monitorizare 2           
Biolog 
voluntari, universităţi, 
instituţii specializate 

1.3.4.Prelucrarea datelor de monitorizare 
pentru propunerea de măsuri de management  

hărţi, grafice, 
planuri de lucru anuale, 
adaptări plan de 
management 

1 - -         
Biolog 
voluntari, universităţi, 
instituţii specializate 

1.3.5.Elaborarea unui sistem de monitorizare  
a factorilor abiotici pentru determinarea 
efectelor asupra schimbărilor climatice şi 
adoptarea măsurilor de management 
corespunzătoare  

Sistemul de monitorizare 
al factorilor abiotici este 
aplicabil 2           

Biolog 
Specialist TI 
voluntari, universităţi, 
instituţii specializate, 
ONG-uri 
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Program 1: MANAGEMENTUL BIODIVERSITĂŢII ŞI MONITORIZARE 

Scop 
Menţinerea stării de conservare favorabilă a speciilor rare, vulnerabile şi ameninţate în parc şi în 
vecinătatea acestuia 

Sub-programul 1.4: MĂSURI SPECIALE 
Obiectiv Îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor prioritare şi a habitatelor 

Activitate 
Indicator Prior

itate Anul I Anul II 
Anul 
III 

Anul 
IV 

Anul V 
Responsabil cu implementarea 

  I II I II I II I II I II 
1.4.1. Eradicarea speciilor invazive importante în 
suprafețe de probă experimentale şi replicarea 
rezultatelor pentru întregul parc  

număr suprafețe 
experimentale ; 
număr de acţiuni 
pentru controlarea 
speciilor invazive  

1           
Biolog 
voluntari, universităţi, instituţii 
specializate 

1.4.2. Crearea de coridoare pentru amfibieni pe 
sub drumul naţional DN 222A în zona Cetăţuia  

număr coridoare  
3           

Biolog, Primăria Luncavița 
voluntari, universităţi, instituţii 
specializate 

1.4.3. Delimitarea zonelor de cuibărit a speciilor 
prioritare de păsări şi stabilirea, după caz, de  
restricţii privind  accesul sau desfășurarea de 
activități antropice în aceste zone 

număr zone 
delimitate; 
număr de măsuri  
de protecție 
stabilite. 

1           
Biolog 
voluntari, universităţi, instituţii 
specializate 

1.4.4. Refacerea habitatelor degradate de 
eroziune, de-a lungul traseelor turistice  

număr de 
intervenţii/trasee 
turistice 

2 - - - -       
Șef pază 
voluntari, universităţi, instituţii 
specializate 

1.4.5. Colectarea deşeurilor şi păstrarea 
conditiilor naturale a cursurilor de apă de pe 
teritoriul parcului 

număr de acţiuni 
3           

Șef pază 
voluntari, universităţi, instituţii 
specializate, ONG-uri

1.4.6. Intocmirea proiectelor și devizelor pentru 
refacerea habitatelor de stejar pufos în zone pilot 
din perimetrul parcului pentru fiecare din 
situațiile identificate în funcție de expoziție, 
pantă, stațiune  

Număr de zone 
pilot cu habitatul de 
stejar refăcut 2           

Șef pază 
voluntari, universităţi, instituţii 
specializate, ONG-uri 

1.4.7. Se va interveni  pentru asigurarea 
echilibrului între populaţia de ierbivore şi de 
carnivore dacă populaţiile acestora cresc/scad  

număr de invenţii 
2 - - - - - -     

Șef pază 
voluntari, universităţi, instituţii 
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peste/sub limitele minime corespunzătoare 
speciilor analizate. 

specializate, ONG-uri 

 

 

 

Program 2: VALORI CULTURALE 

Program 2: VALORI CULTURALE 
Scop Promovarea valorilor culturale care susţin protejarea şi managementul durabil al parcului 
Sub-programul 2.1: CERCETARE CULTURALĂ 
Obiectiv Inventarierea şi definirea valorilor culturale şi a obiceiurilor tradiţionale 

Activitate Indicator Prioritate
Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V 

Responsabil cu implementarea 
I II I II I II I II I II 

2.1.1.  Culegerea de informații  despre 
zestrea etnografică în zona Munților Măcin 

rapoarte 
cercetare  

2           
Responsabil comunităţi 
Muzee, universităţi, ONG-uri 

2.1.2. Culegerea de informaţii despre tradiții 
și comunități de la autorităţile locale 

rapoarte 
1  - - - - - - - - - 

Responsabil comunităţi 
Comisii locale şi judeţene de 
urbanism  
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Program 2: VALORI CULTURALE 
Scop Promovarea valorilor culturale care susţin protejarea şi managementul durabil al parcului 
Sub-programul 2.2: PROMOVAREA ŞI EXPLOATAREA VALORILOR CULTURALE 

Obiectiv 
Promovarea conştientizării valorilor culturale şi a felului în care acestea ar putea să aducă 
profit direct comunităţilor locale 

Activitate Indicator Prioritate
Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V Responsabil cu 

implementarea I II I II I II I II I II 
2.2.1 Facilitarea vânzărilor şi 
promovarea produselor tradiţionale 
prin asigurarea de  puncte de desfacere 
pentru comunitățile locale 

număr de puncte de 
desfacere a 
produselor locale 2  - - - - - - - - - 

Responsabil comunităţi 
Fermieri. producători, şi 
patroni de magazine 

2.2.2. Asigurarea de puncte de 
desfacere pentru produsele locale cu 
ocazia eveni-mentelor organizate de 
parc   

număr de puncte de 
desfacere 1  - - - - - - - - - 

Responsabil comunităţi 
Fermieri şi producători 

2.2.3. Organizarea  evenimentelor şi 
activităţilor de promovare a valorilor 
culturale locale 

Număr de 
seminarii, 
concursuri, 
festivaluri în care 
sunt promovate 
valorile culturale 
locale 

2           

Responsabil comunităţi 
Comunităţile locale şi liderii 
acestora 

2.2.4. Vânzarea şi promovarea 
produselor locale în centrele de 
vizitare. 

vânzarea 
produselor locale 1           Fermieri şi producători 

2.2.5.Monitorizarea respectării 
arhitecturii tradiţionale locale la  
investiţiile  în construcţii şi urbanism 
din vecinătatea parcului 

Număr de acțiuni 
de monitorizare sau 
avizare activități ce 
privesc arhitectura 
tradițională locală 

2           
Director parc 
Liderii comunităţilor locale şi 
inspectori de urbanism 
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Program 3: FOLOSIREA  TERENULUI ŞI GESTIONAREA RESURSELOR NATURALE 

 

Program 3: FOLOSIREA  TERENULUI ŞI GESTIONAREA DURABILĂ A RESURSELOR NATURALE 

Scop 
Menţinerea şi încurajarea folosirii terenului şi a resurselor naturale durabile şi compatibile cu 
obiectivul Parcului Naţional. 

Sub-programul 3.1: 
FOLOSIREA RESURSELOR DIN PARC: FORESTIERE, PRODUSE ACCESORII 
FORESTIERE ŞI PĂŞUNI 

Obiectiv 
Introducerea şi menţinerea practicilor legate de exploatarea în limita capacității de suport a 
materialului lemnos şi a produselor nelemnoase din ecosistemele parcului

Activitate Indicator Prioritate
Anul I  Anul II Anul III Anul IV Anul V Responsabil cu 

implementarea I II I II I II I II I II 
3.1.1. Verificarea adaptării și 
respectării prevederilor 
amenajamentelor silvice  la limitele 
de utilizare a resurselor naturale 
stabilite prin zonarea internă a ariei 
protejate  şi prevederile    planului 
de management al parcului naţional  

Număr de delimitări 
forestiere în care există 
armonizare în 
implementarea 
planului de 
management; 
 
Număr rapoarte stare 
de conservare; 
 
Număr de sancțiuni 
aplicate. 

1  - - - - -   - - 
Director parc 
RNP-Romsilva 
 

3.1.2. Participarea la evaluări ale 
efectivelor speciilor de interes 
cinegetic în perimetrul parcului şi 
zonele adiacente împreună cu 
reprezentanții D.S. Tulcea, ITRSV 
și administratorii fondurilor de 
vânătoare care includ suprafețe din 
parcul național. 

număr procese verbale 
de evaluare 

2           
Şef pază 
asociaţii de vânătoare 
Organe autorizate 

3.1.3 determinarea capacității de 
suport a ecosistemelor din 
perimetrul parcului în ce privește 

Procente,cantități sau 
număr de utilizatori  
determinate pentru 

2           
Şef pază 
Biolog 
Organe autorizate 
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recoltarea de produse nelemnoase  
și verificarea respectării   limitelor 
de colectare/utilizare stabilite prin 
determinare sau prin regulamentul 
parcului, norme sau legislația în 
vigoare 

fiecare tip de resursă ( 
plante medicinale, 
fructe de pădure, 
pășune) 
Număr rapoarte stare 
de conservare resurse; 
Număr de sancțiuni 
aplicate. 

3.1.4. Participarea la elaborarea și 
punerea în aplicare a unui 
regulament detaliat  pentru 
recoltarea produselor forestiere în 
arii naturale protejate  

regulament aprobat şi 
publicat 

2           

Director parc 
Şef pază 
Consilul Ştiinţific 
Comisia pentru Ocrotirea 
Monunentelor Naturii 
RNP-Romsilva 

3.1.5 Determinarea zonelor unde 
pot fi amplasaţi stupi 

Număr de zone 
delimitate şi publicate 2           Şef pază 

3.1.6 Efectuarea de verificări  ale 
colectorilor de miere şi  
apicultorilor din perimetrul 
parcului privind  conformitatea cu 
prevederile legale de protecție a 
biodiversității şi armonizarea 
apiculturii cu  practicarea 
turismului în aria protejata 

Număr rapoarte  de 
verificare 

1           Şef pază 

3.1.7 Delimitarea zonelor de 
păşunat tradițional din parc şi 
eliberarea permiselor anuale 
(conform prevederilor legislative şi 
a capacității de suport) fermierilor 
locali 

Număr de permise 
anuale emise 

1           Şef pază 
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Program 3: 
FOLOSIREA  TERENULUI ŞI GESTIONAREA DURABILĂ A RESURSELOR 
NATURALE 

Scop 
Menţinerea şi încurajarea folosirii terenului şi a resurselor naturale durabile şi compatibile 
cu obiectivul Parcului Naţional. 

Sub-programul 3.2: AGRICULTURĂ ÎN AFARA LIMITELOR PARCULUI 

Obiectiv 

Încurajarea agriculturii ecologice şi durabile pentru conservarea biodivesităţii şi a peisajului 
parcului naţional şi oferirea unei alimentaţii alternative pentru localnici  prin promovarea 
produselor  agroalimentare bio și ecologice atât pentru consumul propriu cât și în rândul 
vizitatorilor și turiștilor  

Activitate Indicator Prioritate 
Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V Responsabil 

cu 
implementarea I II I II I II I II I II 

3.2.2. Informarea comunităţilor 
locale despre importanţa obţinerii 
produselor naturale prin practicarea 
agriculturii ecologice  

Număr de participări la 
seminarii şi evenimente; 
număr de fermieri care 
adoptă măsuri ecologice 
în vecinătatea parcului 

1           

Biolog 
Asociaţii 
specializate 
organe 
autorizate 

3.2.3. Sprijinirea certificării 
ecologice sau omologarea de 
,,brand hercinic”pentru  produsele 
locale 

produse certificate 
 
Brandul hercinic  
omologat 

3           

Biolog 
Asociaţii 
specializate 
organe 
autorizate 

3.2.4. Acordarea de consultanţă 
proprietarilor de fond forestier 
privitor la cele mai bune practici în 
vederea menţinerii biodiversităţii 
pe terenul lor 

Număr de proprietari 
beneficiari de 
consultanţă  
 

2  - - - - - - - - - 
Biolog 
RNP 
Fermieri 
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Program 3: FOLOSIREA TERENULUI ŞI GESTIONAREA DURABILĂ A RESURSELOR NATURALE 

Scop 
Menţinerea şi încurajarea folosirii terenului şi a resurselor naturale durabile şi compatibile cu 
obiectivul Parcului Naţional. 

Sub-programul 3.3: CONTROLUL ŞI REGULARIZAREA DEZVOLTĂRII URBANE ŞI INDUSTRIALE  

Obiectiv 
Asigurarea dezvoltării urbane și rurale în concordanță cu protecţia şi conservarea 
biodiversităţii şi a peisajului parcului naţional 

Activitate Indicator 
Prior
itate 

Anul I Anul II Anul III Anul IV  Anul V Responsabil cu 
implementarea I II I II I II I II I II 

3.3.1 Efectuarea de inspecţii 
trimestriale,  pentru a se asigura 
respectarea normelor şi prevederilor 
impuse în aria protejată 

rapoarte inspecţie 
trimestriale 1           

Director parc 
Şef pază 
Organe autorizate 

3.3.2 Monitorizarea respectării 
condițiilor stabilite cu prilejul acordării 
avizelor pentru diferite activităţi din parc 
şi vecinătate 

Rapoarte de  
monitorizare 1           

Director parc 
Biolog 
Şef pază 
Organe autorizate 

3.3.3 Solicitarea şi analizarea studiilor 
privind impactul potenţial asupra 
mediului generat de activităţi propuse a se 
dezvolta în parc sau vecinătate  

BM 
EIM  
EA 
analizate 

1           
Director parc 
Autorități de mediu 
Organe autorizate 

3.3.4 Consultarea cu Consiliile locale 
ale administraţiilor publice locale 
învecinate parcului privind planurile de 
dezvoltare şi documentațiile de urbanism 
şi verificarea protejării arhitecturii 
tradiţionale locale 

număr consultări 
în vederea elabo -
rării planurilor de 
dezvoltare și a 
documentațiilor 
de urbanism 

2           
Director parc 
Consilii locale 
Organe autorizate 

3.3.5. Efectuare de studii de fezabilitate 
sau proiecte în zonele importante pentru 
dispersia speciilor (zonele destinate 
reconstrucţiei ecologice în coridoare 
ecologice) și demersuri pentru 
omologarea acestor zone ca și coridoare 
ecologice sau introducerea lor în 
perimetrul parcului  

număr supra 
feţe studiate 1     - - - - - - 

Director parc 
Biolog 
Şef pază 
Organe autorizate 
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Program 4: RECREERE ŞI TURISM 

Program 4: RECREERE ŞI TURISM 

Scop 
Dezvoltarea unei serii de oportunităţi pentru turismul responsabil în şi în jurul 
Parcului Naţional, care susţin comunităţile 

Sub-programul 4.1: INFRASTRUCTURĂ TURISM 

Obiectiv 
Crearea de facilităţi necesare pentru practicarea unui turism responsabil şi sigur în 
parc 

Activitate Indicator 
Priorit

ate 
Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V Responsabil cu 

implementarea I II I II I II I II I II 
4.1.1 Construirea de centre de vizitare  prin 
proiecte cu finanţare externă 

Centru de 
vizitare construit 1           Director parc 

4.1.2. Furnizarea infrastructurii corespunzătoare 
pentru turiştii care intră în parc:  zone de 
campare, panouri indicatoare și de informare la 
intrare şi pe trasee 

infrastructură 
instalată : 
număr panouri; 
număr indicatoare; 
număr locuri popas; 
număr locuri 
campare; 
amenajate. 

1           

Șef pază 
Primării, ONG-uri, 
voluntari 

4.1.3 Trasee principale şi infrastructură  
întreţinute, inventarierea traseelor turistice, 
marcarea şi omologarea lor conform 
particularităţilor parcului şi reglementărilor 
legislative 
 

Număr trasee şi 
echipamente de 
promovare şi 
informare bine 
întreţinute  

1 -          

Șef pază 
Primării, ONG-uri, 
voluntari 

4.1.4. Trasee pentru cicloturism şi turism ecvestru 
marcate și amenajate cu infrastructură 
corespunzătoare  

Noi  trasee 
localizate, marcate 
şi echipate 

3           
Șef pază 
Primării, ONG-uri, 
voluntari 

4.1.5. Delimitarea zonelor destinate picnicului, 
parcării şi altor activităţi tradiţionale recreative 

număr zone 
delimitate 2   - - - - - - - - 

Șef pază 
Biolog 
Comunităţi locale 
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Program 4: RECREERE ŞI TURISM 

Scop 
Dezvoltarea unei serii de oportunităţi pentru turismul responsabil în şi în jurul Parcului 
Naţional, care susţin comunităţile 

Sub-programul 4.2: SERVICII TURISM  

Obiectiv 
Crearea unei serii de oportunităţi de recreere şi servicii asociate pentru vizitatorii parcului 
şi a comunităţilor înconjurătoare 

Activitate Indicator Prioritate
Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V Responsabil cu 

implementarea I II I II I II I II I II 
4.2.1. Încurajarea şi acolo unde este 
posibil, îndrumarea comunităţilor locale  
de a oferi  vizitatorilor și turiștilor din 
parc și vecinătate transport, cazare și 
alte facilităţi turistice 

număr de gospodarii 
implicate  în 
infrastructura 
turismului local 

2           

Responsabil  
comunităţile locale 
tur operatori 

4.2.2 Instruirea agenţilor de teren şi a 
localnicilor care lucrează ca ghizi ai 
parcului pentru ghidarea turiștilor în 
cadrul activităților de turism pentru 
recreere sau pentru activităţi speciale de 
turism (ciclism, hipism) şi efectuarea de 
servicii de ghidare la cerere 

număr de ghizi 
instruiți 
 
număr de ghidări 
efectuate în perimetrul 
parcului şi vecinătate 

3           

Responsabil comunităţi 
furnizori servicii de 
instruire 

4.2.3.  Efectuarea   periodică de sondaje 
sau studii  cu privire la desfășurarea 
activităţilor  de turism  în perimetrul 
parcului și vecinătate 

Număr de chestionare 
aplicate 
Număr de studii 

2           

Responsabil comunităţi 
voluntari 
Studenţi 
Coordonatori sau 
parteneri proiecte 
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Program 5: CONŞTIENTIZARE ŞI EDUCAŢIE ECOLOGICĂ 

Program 5: CONŞTIENTIZARE ŞI EDUCAŢIE ECOLOGICĂ 

Scop 
Îmbunătăţirea atitudinii comunităţilor locale, a vizitatorilor şi a factorilor de decizie prin 
informare, conştientizare şi consultare 

Sub-programul 5.1: PLANIFICARE ŞI EVALUARE ACTIVITĂŢILOR DE CONŞTIENTIZARE 
Obiectiv Crearea unei baze strategice efective pentru activităţile de conştientizare. 

Activitate Indicator Prioritate Anul I Anul II 
Anul 
III 

Anul 
IV 

Anul 
V 

Responsabil cu implementarea 

   I II I II I II I II I II  
5.1.1. Dezvoltarea unei strategii pe 
termen lung de conştientizare publică  

strategia elaborată  
1           

Responsabil comunități 
institute specializate 

5.1.2. Efectuarea de sondaje de opinie 
privind administraţia şi zona protejată şi 
stabilirea de parteneriate cu comunităţile 
locale  

număr de chestionare 
aplicate 
număr parteneriate 3           

Responsabil comunități 
voluntari, Universităţi,  
ONG-uri 
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Program 5: CONŞTIENTIZARE ŞI EDUCAŢIE ECOLOGICĂ 

Scop 
Îmbunătăţirea atitudinii comunităţilor locale, a vizitatorilor şi a factorilor de decizie prin 
informare, conştientizare şi consultare 

Sub-programul 5.2: REALIZAREA UNOR MATERIALE PENTRU CONŞTIENTIZARE ŞI PUBLICAŢII 
Obiectiv Realizarea unor materiale şi afişe pentru vizitatorii parcului 

Activitate Indicator 
Priorit

ate 
Anul I  Anul II Anul III Anul IV Anul V Responsabil cu 

implementarea I II I II I II I II I II 
5.2.1. Dotarea centrelor turistice şi a 
punctelor de informare cu aviziere, locuri 
de expunere tehnologie specifică de 
promovare biodiversitate și turism prin 
utilizarea de resurse proprii, naţionale sau 
externe prin proiecte 

Număr de aviziere şi 
panouri montate şi 
actualizate  
Număr de echipamente 
specifice achiziționate 

1           

Responsabil 
comunități 
institute specializate 
Coordonatori sau 
parteneri proiecte 

5.2.2 Proiectarea şi instalarea semnelor de 
interpretare a sitului 

Număr de echipamente 
de interpretare instalate 
în parc 

2           

Responsabil 
comunități 
Șef pază 
Coordonatori sau 
parteneri proiecte 

5.2.3 Publicarea de broşuri cu informaţii 
de bază despre parc, despre elemente ale 
biodiversităţii din perimetrul parcului, 
după caz cu harta parcului inclusă 

Număr broşuri 1           
Responsabil 
comunități 
institute specializate 
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Program 5: CONŞTIENTIZARE ŞI EDUCAŢIE ECOLOGICĂ 

Scop 
Îmbunătăţirea atitudinii comunităţilor locale, a vizitatorilor şi a factorilor de decizie prin 
informare, conştientizare şi consultare 

Sub-programul 5.3: VIZIBILITATE 

Obiectiv 
Crearea şi menţinerea unui profil ridicat al parcului faţă de proprietarii locali şi faţă de 
publicul larg  

Activitate Indicator Prioritate
Anul I  Anul II Anul III Anul IV Anul V Responsabil cu 

implementarea I II I II I II I II I II 

5.3.1. Publicarea unui buletin trimestrial 
de informaţii  al  PNMM  

număr de buletine 
publicate şi 
distribuite 

1           

Biolog 
Responsabil 
comunități 
Specialist Tehnologia 
informației 

5.3.2. Publicarea rapoartelor ştiinţifice şi 
studiilor elaborate cu privire la 
biodiversitatea din parc și vecinătate 

număr de rapoarte și 
studii publicate 3           

Biolog 
Responsabil 
comunități

5.3.3. Actualizarea permanentă a paginii 
WEB a parcului 

pagina web 
operaţională 
număr de actualizări 
pagină web 

1           Specialist TI 

5.3.4. Organizarea de întâlniri  şi 
prezentarea către  comunităţile locale a 
strategiilor, mijloacelor tehnice și 
infrastructurii specifice existente sau 
necesare în cadrul administrației de parc, 
pentru promovarea parcului în contextul 
practicarii unui management integrat și 
performant. 

număr de întâlniri cu 
comunităţile locale 2           

Biolog 
Responsabil 
comunități 
Autorități publice 
locale 
unităţi şcolare, 
asociaţii profesionale 

5.3.5.. Promovarea parcului prin 
participare la evenimente naţionale şi 
internaţionale și prin asigurarea unei  
relaţii bazate pe transparență și probitate 
profesională cu  mass-media  

număr participari 3           
Director parc 
Responsabil 
comunități 
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Program 5: CONŞTIENTIZARE ŞI EDUCAŢIE ECOLOGICĂ 

Scop 
Îmbunătăţirea atitudinii comunităţilor locale, a vizitatorilor şi a factorilor de decizie prin 
informare, conştientizare şi consultare 

Sub-programul 5.4: EDUCAŢIE ECOLOGICĂ 

Obiectiv 
Îmbunătăţirea gradului de înţelegere a chestiunilor legate de ecologie şi mediu, în rândul 
copiilor şi tinerilor din toate comunităţile  înconjurătoare ale parcului 

Activitate Indicator Prioritate
Anul I  Anul II Anul III Anul IV Anul V Responsabil cu 

implementarea I II I II I II I II I II 
              

5.4.1. Organizarea de expediţii şi 
concursuri în perimetrul parcului și și în 
vecinătatea acestuia. 

numărul de expediţii 
număr concursuri 
număr de participanți 

2           

Responsabil 
comunităţi 
unităţi şcolare, ONG-
uri 
autorități publice 
locale 

5.4.2. Organizarea concursului anual -
“Tradiţii, oameni şi natură” 

număr de participanți 2           

Responsabil 
comunităţi 
autorități publice 
locale 
comunităţi mass-
media 

5.4.3. Organizarea de tabere tematice 
privind diversitatea specifică şi 
ecosistemică 

număr grupuri 
număr de participanți 3           

Biolog 
unităţi şcolare, ONG-
uri 
autorități publice 
locale 

5.4.4. Organizarea de cursuri de instruire 
și educație ecologică pentru studenți și 
elevi 

număr acţiuni 
număr de participanți 3           

Biolog 
Universități  
Școli  
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Program 6: MANAGEMENT ADMINISTRATIV 

Program 6: MANAGEMENT ADMINISTRATIV 
Scop Optimizarea resurselor financiare, fizice pentru implementarea planului de management 
Sub-programul 6.1: FINANŢĂRI 
Obiectiv Asigurarea finanţării pe termen lung pentru implementarea planului de management 

Activitate Indicator Prioritate
Anul I  Anul II Anul III Anul IV Anul V Responsabil cu 

implementarea I II I II I II I II I II 
6.1.1. Elaborarea proiectului bugetului 

anual în baza planului anual de activitate 
și punerea în aplicare a Bugetului 
aprobat.  

bugetul anual aprobat 1           
Director de Parc 
Contabil şef 

6.1.2. Pregătirea propunerilor anuale de  
achiziții din surse de finanțare   obţinute 
de la RNP – Romsilva, Autoritatea 
publică centrală pentru protecția mediului 
sau din surse externe - proiecte  

Plan de achizitii 
întocmit 

1           
Director de Parc 
Contabil Sef 
Responsabil comunităţi 

6.1.3 Identificarea, elaborarea  şi 
înaintarea propunerilor de finanţare din 
surse externe, pentru completarea 
bugetului parcului şi implementarea 
proiectelor aprobate 

număr cereri 
finanţări aprobate 
 

I           Director parc 

6.1.4.. Elaborarea unui sistem de tarife 
care să fie aplicate pentru activități și 
prestări servicii în perimetrul parcului și 
obținerea aprobărilor de utilizare a 
acestora de la forurile competente 

baremul de tarife 
aprobat şi aplicat 

1           
Director de Parc 
Contabil şef 

6.1.5.. Întocmirea şi verificarea 
documentaţiilor financiar contabile pe 
linie administrativă sau proiecte 

Număr documente 
obligatorii verificate  

1           
Director de Parc 
Contabil Şef 
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Program 6: MANAGEMENT ADMINISTRATIV 

Scop 
Optimizarea resurselor financiare, fizice pentru implementarea planului de 
management 

Sub-programul 6.2: PERSONAL 

Obiectiv 
Creşterea numărului şi capacităţii personalului la nivelul impus de implementarea 
planului de management 

Activitate Indicator Prioritate 
Anul 

I  
Anul 

II 
Anul 
III 

Anul 
IV 

Anul 
V Responsabil cu implementarea 

I II I II I II I II I II
6.2.1. Adaptarea schemei organizatorice a 
parcului, conform contractului de 
administrare și a  cerinţelor impuse de planul 
de management integrat în situația preluării 
în administrare a unor noi suprafețe din 
siturile comunitare care se suprapun parțial 
cu perimetrul parcului  

Organigramă 
corespunzătore funcţiilor
necesare administrării ariei
protejate 

1    - - - - - - - Director parc 

6.2.2. Organizarea, conform procedurii în 
vigoare, a deblocării și ocupării posturilor 
vacante, pentru completarea structurii 
organizatorice aprobate   

Angajare personal 
conform cerinţelor  
organigramei aprobate 

1    - - - - - - - Director de Parc 

6.2.3 Organizarea de cursuri anuale de 
pregătire şi perfecţionare a personalului 
angajat. 

Număr de instruiri ale 
personalului angajat la parc 

2          
Director de Parc 
Institute specializate 



 
129 

 

Program 6: MANAGEMENT ADMINISTRATIV 

Scop 
Optimizarea resurselor financiare, fizice pentru implementarea planului de 
management 

Sub-programul 6.3: COOPERARE ŞI COLABORARE 

Obiectiv 
Asigurarea comunicării continuie şi a colaborării în privinţa administrării parcului 
împreună cu factorii cheie 

Activitate Indicator Prioritate 
Anul 

I  
Anul 

II 
Anul 
III 

Anul 
IV 

Anul 
V Responsabil cu implementarea 

I II I II I II I II I II

6.3.1. Organizarea de întâlniri de lucru semestriale 
ale  CȘ şi CCA al PNMM,  

Număr de întâlniri 
Procese verbale 
scrise al întâlnirilor 
de lucru şi  
Hotărâri adoptate 

1          
Director parc 
Președinte CŞ 
Președinte CC 

6.3.2. Organizarea de întâlniri cu administraţiile 
publice locale pentru schimb de informaţii cu 
privire la capitalul natural din parc și din 
vecinătatea acestuia. 

Număr de întâlniri 
proces verbal scris al 
şedinţelor 

1          
Director de Parc 
Autorități publice locale 

6.3.3.  Realizarea de parteneriate  de cooperare) şi 
schimb de informaţii cu ONG , autorităţile locale, 
birourile guvernului şi mass-media în legătură cu 
Planul de management 

Număr de 
parteneriate încheiate 
 
Număr de întâlniri de 
lucru  
cu ONG, autorităţi 
locale sau centrale  

2          
Director de Parc 
Autorități publice locale 
Mass-media, ONG-uri 

6.3.4. Consolidarea relaţiilor de colaborare şi  
incheierea de protocoale de colaborare cu  
autoritatile abilitate a verifica respectarea legislatiei 
de mediu în legătură cu implementarea planului de 
management al parcului  

 Număr de 
protocoale 
 
Număr de acţiuni 

2          

Director parc, Şef pază 
Posturile locale de Poliție 
Poliţia Judeţeană, Poliţia de 
Frontieră, ISU, Jandarmeria 
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Program 6: MANAGEMENT ADMINISTRATIV 
Scop Optimizarea resurselor financiare, fizice pentru implementarea planului de management 
Sub-programul 6.4: PLAN DE MANAGEMENT 
Obiectiv De a asigura implementarea, monitorizarea şi adaptarea planului de management  

Activitate Indicator Prioritate
Anul I  

Anul 
II 

Anul 
III 

Anul 
IV 

Anul V Responsabil cu 
implementarea 

I II I II I II I II I II 
6.4.1. Întocmirea planurilor de lucru anuale 
în baza planului de management, aprobate 
în Comitet Director 

Plan de lucru anual 1       Director parc 

6.4.2. Întrunirea în şedinţe de lucru ale 
echipei parcului şi a Comitetului Director 
al administraţiei ariei protejate pentru a 
analiza modul  de realizare a activităților 
prevăzute în Planul de lucru anual  

Numărul de ședințe 
Procesele verbale scrise al 
şedinţelor 

1           Director de Parc 

6.4.3. Elaborarea rapoartelor lunare, 
trimestriale şi anuale privind 
implementarea planului de management şi 
a Planului de lucru anual 

Număr de rapoarte lunare, 
trimestriale și anuale 2           

Director de Parc 
Responsabil 
comunități 

6.4.4. Dotări cu echipamente  şi 
infrastructură administrativă adecvată 
conform Bugetului aprobat și Planului de 
Management 

Minim de dotări cu echipamente şi 
infrastructură administrativă 
asigurat 

1           
Director parc 
Contabil şef 
Specialist TI 

6.4.6. Dotări TI corespunzătoare şi utilizare 
eficientă 

Minim de dotări TI prevăzute prin 
contractul de administrare asigurat 

 
1 

          
Director de Parc  
Contabil şef 
Specialist TI 

6.4.7. Întreținere echipamente TI,  
periodică şi la nevoie 

Funcţionare minim număr de  ani 
previzionat in fişele tehnice 1           

Director de parc 
Specialist TI 

6.4.8. Intreţinere facilităţi de administrare 

Funcţionare minim ani previzionat 
in fişele tehnice ale echipamentelor 
sau mijloacelor fixe aflate în 
gestiunea administrației 

1           
Director de parc 
Contabil - Şef 

 


