6 PLANUL DE MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE MANAGEMENT
Planul de monitoring a fost elaborat cu scopul de a se urmări modul în care se respectă prevederile Planului de management al
Parcului Naţional Munţii Măcinului şi modul de desfăşurare a activităţilor. Planul de monitoring conţine programul de colectare a
evidenţelor privind implementarea acţiunilor prevăzute în planul de management, program sintetizat în tabelul de mai jos.
Monitorizarea modului de implementare a Planului de Management

Modalitatea / mijloacele de monitorizare
Monitorizarea stării resurselor naturale
Finalizarea inventarului florei, faunei şi a habitatelor
Stabilirea reţelei de pieţe de monitoring / localizări şi proceduri
asociate. Efectuarea monitoring-ului sistematic anual
Efectuarea supravegherii / evaluării statutului zonelor şi a
speciilor de interes identificate.
Elaborarea şi implementarea unui sistem de colectare a
înregistrărilor accidentale de date biologice de la voluntari şi
vizitatori
Elaborarea şi actualizarea continuă a bazei de date pentru
datele biologice legate de GIS al Parcului
Elaborarea de rapoarte anuale asupra activităţilor de utilizare a
resurselor desfăşurate de alte agenţii în Parc
Elaborarea de rapoarte anuale asupra rezultatelor
monitoringului florei şi faunei pentru prezentare şi dezbatere în
Consiliul Ştiinţific şi Consiliul Consultativ şi pentru

Acţiune
1.1.1, 1.2.1, 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3
1.1.1, 1.2.1
1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5
1.3.2, 1.3.3, 1.4.1, 1.4.2,
1.4.3, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7

Frec
v

Evidenţa monitorizării

R

Registru de partizi, rapoarte de teren

R

Rapoarte de teren, hărţi
Pieţe de monitoring delimitate/marcate
în teren şi pe hartă, rapoarte de teren

R
R

Rapoarte

1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4,
1.2.5

C

Registre cu observaţii la centrele de
vizitare, carnete de teren de la personal

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5

C

Bază de date actualizată

1.2.5, 4.2.1, 4.2.2

R

Rapoarte

1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5, 6.3.1, 6.3.2

R

Rapoarte anuale
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fundamentarea activităţilor specifice de conservare
Monitorizarea stării resurselor fizice
Asigurarea inspecţiei traseelor turistice şi a marcajelor într-un
ciclu de trei ani. Efectuarea de inspecţii speciale dacă este
necesar.
Efectuarea de inspecţii anuale pentru stabilirea stării
infrastructurii şi a echipamentelor din Parc.
Elaborarea şi implementarea unui sistem de colectare date
accidentale de la vizitatori, personal angajat şi de la voluntari
cu privire la starea infrastructurii din Parc.
Monitorizarea atitudinii şi a comportamentului vizitatorilor
Colectarea de informaţii şi documentarea comportamentului
vizitatorilor din Parc
Monitorizarea anuală a vizitatorilor pentru obţinerea de
informaţii cantitative şi calitative
Analiza nivelului de conştientizare şi de înţelegere a
problemelor legate de conservarea Parcului/naturii înainte şi
după programele educative
Colectarea de date şi de răspunsuri/reacţii la evenimente şi
activităţi care implică comunităţile locale
Monitorizarea realizării planurilor de lucru
Monitorizarea realizării sarcinilor de teren de către membrii
echipei
Urmărirea activităţilor legate de infrastructura din jurul
Parcului realizate de factorii interesaţi
Analiza propunerilor de construcţii/investiţii (drumuri noi,
infrastructură turistică) în vecinătatea parcului din punct de
vedere al impactelor asupra mediului şi a peisajului, conform

1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4,
1.3.5

R

1.4.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,
4.1.4, 4.1.5, 4.1.6

R, N

1.4.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,
4.1.4, 4.1.5, 4.1.6

R

Rapoarte
Rapoarte de inspecţie, rapoarte realizare
lucrări, trasee/marcaje refăcute
Rapoarte, plan de măsuri

4.1.1

A

4.2.5, 5.1.2

R

Registre cu observaţii la centrele de
vizitare, punctele de intrare, chestionare,
rapoarte
Rapoarte

4.1.1, 4.2.5

C

Rapoarte de patrulare, chestionare

4.2.5, 5.1.2

R

Chestionare

4.2.5, 5.1.1, 5.1.2

C

Chestionare, concursuri

2.1.1, 2.1.2

C

Evaluări de la workshopuri, răspunsuri
la buletinul informativ

3.3.5, 5.2.1, 5.2.2, 6.3.4,
6.4.2, 6.4.3

C

Rapoarte

4.2.5, 6.4.1, 6.4.2

C

Rapoarte lunare asupra deplasărilor în
teren, hărţi cu localizarea lucrărilor,
fotografii, etc.

2.2.5, 3.3.4, 4.2.1

C

Rapoarte, procese verbale

2.2.5, 3.3.1, 3.3.2

C

Documente avizate sau avize negative
eliberate de APNMM
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prevederilor legale
Monitorizarea realizării unui management participativ
Organizarea şedinţelor de lucru ale Consiliului Ştiinţific şi ale
Consiliului Consultativ de Administrare
Organizarea de grupuri de lucru şi ateliere de lucru pe teme
specifice
Acţiuni iniţiate de factori interesaţi
Sesiuni de instruire a factorilor interesaţi privind mecanismele
participative şi/sau modul de lucru pentru elaborarea de
strategii, organizarea de acţiuni în beneficiul comunităţii
Monitorizarea materialelor şi a documentelor produse de Parc
Monitorizarea documentelor interne şi a publicaţiilor (tipărite
sau în forma electronică) realizate de APNMM pentru Parc
Colectarea de produse tradiţionale realizate de comunităţile
locale
Asigurarea de formate standard şi a aprobărilor legale necesare
pentru contracte şi convenţii, şi a formatelor de raportare,
inspecţie şi de monitoring.
Întocmirea de procese verbale la întâlniri şi arhivarea lor.
Personalul angajat care participă la evenimente, cursuri,
instructaje, excursii de studii depun rapoarte şi utilizează cele
acumulate în activitatea curentă.
Elaborarea unui sistem standard de raportare pentru activităţile
personalului
Realizarea unei biblioteci cu studiile şi publicaţiile despre Parc
şi arii protejate
Cercetătorii şi cei care efectuează muncă de teren depun copii

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8,
3.1.9, 5.1.2

R

Rapoarte, procese verbale

3.1.4, 3.3.3, 6.3.1, 6.3.2

R

Procese verbale ale şedinţelor

2.2.3, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3,
3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7,
5.4.3, 5.4.4, 5.4.5
2.2.1, 2.2.2, 2.2.4
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8,
3.1.9, 5.4.1, 5.4.2

N

Rapoarte, liste participanţi

N

Rapoarte

5.2.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4

R

5.2.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3

C

2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4

C

3.1.4, 6.1.4

C

5.3.5, 5.3.6, 5.3.5

C

Arhivarea documentelor interne şi a
pubicaţiilor produse de Parc
Arhivare mostre sau documente legate
de colectarea de produse tradiţionale
Formulare standard, formulare de
contracte, convenţii, de raportare şi de
monitoring
Procese verbale

4.2.3, 4.2.4, 5.3.6, 6.2.3,
6.2.4

C

Rapoarte, evaluări personal

6.4.2

C

Sistem de raportare, rapoarte

1.1.3, 1.2.3

C

1.1.4, 1.2.1

C

N

Rapoarte
Arhivarea documentelor interne

Bibliotecă
cu
sistematizată
Rapoarte

evidenţă

clară,
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ale rapoartelor privind munca pe care au desfăşurat-o în Parc.
Realizarea unei arhive a hărţilor importante şi a altor informaţii
referenţiate spaţial realizate şi actualizate prin GIS realizat în
sistemul Parcului
Consultarea şi analiza temeinică a studiilor importante realizate
sau comandate de Parc
Ţinerea evidenţei proiectelor şi a planurilor scrise pentru
obiective ale Parcului sau ale comunităţilor şi a evidenţei
proiectelor acceptate
Analiza anuală, împreună cu Consiliul Ştiinţific şi Consiliul
Consultativ, a realizărilor conform planului de management şi
adaptarea activităţilor la rezultatele analizelor
Realizarea unui plan operaţional anual, cu detalierea
implementării activităţilor planificate (probleme de personal,
resurse, programare etc.)
Pregătirea unei evaluări complete a modului de implementare a
planului de management pe perioada celor 5 ani şi producerea
unui nou plan.

1.1.1, 1.1.2

C

Hărţi GIS, alte hărţi cu informaţii din
Parc

1.1.4, 1.2.1

C

Rapoarte de analiză cu propuneri pentru
management

6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4,
6.1.5

C

Proiecte elaborate, aprobări proiecte

6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.4.3

R

Rapoarte, procese verbale

4.2.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.4.1

R

Planuri operaţionale anuale

6.4.4

R

Sistem de monitorizare a implementării
Rapoarte de evaluare
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