
 

Anexa 2 
 
RAPPAM, Predeal, martie 2006 
 

CHESTIONAR WWF PENTRU EVALUAREA RAPIDA A EFICIENTEI 
MANAGEMENTULUI AP1 

 
1. INFORMATII DE BAZA 

a) Denumirea ariei protejate   
b) Data constituirii                                       
c) Suprafata ariei protejate               
d) Proprietate teren stat/privat   
e) Numele celor ce completeaza chestionarul  
f) Data completarii chestionarului   
g) Buget annual  
h) Obiective Specifice AP 
i) Activitati critice pentru aria protejata  

 
2. PRESIUNI SI AMENINTARI, inclusiv tendinte, extindere, impact, durata  

 
CONTEXT 

3. IMPORTANTA BIOLOGICA 
a) AP contine un numar relativ mare de  specii rare, amenintate sau periclitate. 
b)  AP prezinta un nivel relativ ridicat de diversitate biologica  
c) AP prezinta un numar mare de specii endemice. 
d) AP indeplineste o functie critica la nivel de unitate peisagistica.  
e) AP contine toata diversitaea de specii de plante si animale. 
f)  AP contribuie in mod semnificativ la reprezentativitatea sistemului de AP. 
g) AP poate mentine minimum de populatii viabile de specii cheie. 
h) Diversitatea structurala a AP corespunde normelor istorice 
i) AP include ecosisteme a caror raspandire istorica a fost diminuata in mod semnificativ 
j) Aria protejata mentine intreaga gama de procese si modificari naturale 
 
4. IMPORTANTA SOCIALA 
a) AP prezinta posibilitati serioase de locuri de munca pentru comunitatea locala.  
b)  Comunitatea locala depinde in mare masura de resursele din aria protejata pentru subzistenta  
c) AP ofera oportunitati pentru dezvoltarea comunitatii prin utlizarea durabila a resurselor naturale 
d) AP are semnificatie religioasa sau spirituala. 

e) AP prezinta caracteristici neobisnuite de importanta estetica 
f) AP contine specii de plante cu valoare socială, culturala sau economică mare  
g) AP contine specii de animale cu valoare socială, culturala sau economică mare  
h) AP are o valoare recreationala ridicata. 
i) AP contribuie in mod semnificativ la serviciile ecosistemice si aduce beneficii comunitatii 
j) AP prezinta importanţă mare pentru educatie si/sau cercetare stiintifica. 
 
                                                            
1 Raspunsurile posibile la intrebari au fost: da, in general da, in general nu, nu (cu exceptia presiunilor si a 
amenintarilor)  
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5. VULNERABILITATEA 
a) Activitatile ilegale din AP sunt dificil demonitorizat 
b) Legea este slab implementata in regiune 
c) Mita si coruptia sunt fenomene obisnuite in toata regiunea  
d) Zona se confrunta cu conflicte sociale si/sau instabilitate politica 
e) Practicile culturale, credintele si utilizarile traditionale sunt in conflict cu obiectivele ariei 
protejate. 
f) Valoarea de piata a resurselor din aria protejata este ridicaca 
g) AP este usor accesibila pentru activitati ilegale 
h) Exista o cerere serioasa pentru resurse vulnerabile din AP 
i) Asupra managerului AP se exercita presiune pentru exploatarea necorespunzatoare a resurselor 
din AP 
j) Angajarea si mentinerea angajatilor este dificila 
 

PLANIFICARE 

6. OBIECTIVE 
a) Obiectivele AP asigura protejarea si mentinerea biodiverstatii 
b) Obiectivele specifice referitoare la biodiversitate sunt clar formulate in planul de management 
c) Srategiile si planurile de management corespund obiectivelor AP  
d) Angajatii si administratorii AP inteleg obiectivele si strategiile  
e) Comunitatile locale sprijina obiectivele generale ale AP 
 
7. STATUTUL JURIDIC SI GRADUL DE SIGURANTA 
a) AP are asigurata protectia pe termen lung prin act normativ. 
b) Nu exista dispute nerezolvate cu privire la proprietatea sau dreptul de folosinta a terenului. 
c) Delimitarea ariei corespunde obiectivelor AP. 
d) Exista personal si fonduri suficiente pentru toate implementarea legislatiei de baza (critice) 
e) Conflicetele cu comunitatea locala se rezolva corect si eficient 
 
8. PROIECTAREA SI PLANIFICAREA AP 
a) Localizarea AP corespunde obiectivelor AP  
b) Forma si configuratia AP permite optimizarea conservarii biodiversitatii  
c) Zonarea AP este corespunzatoare pentru a se realiza obiectivele   
d) Utilizarea terenuriloe din vecinate permite un management eficient al AP  
e) AP este legata (fie printr-un coridor protejat fie prin proximitate directa) de o alta arie de 

conservare si/sau protejata 
 

RESURSE 
9. PERSONAL 
a) Numarul angajatilor este suficient pentru un management eficient al ariei. 
b) Angajatii au abilitati corespunzatoare desfasurarii activitatilor de management critice. 
c) Posibilitatile de instruire si dezvoltare sunt corespunzatoare necesitatilor personalului 
d) Periodic se evaluaeza performanta si progresul personalului  
e) Conditiile de munca (ex. salarii, beneficii, mediul de lucru) ale angajatilor sunt suficiente pentru 

mentinerea unui personal deinalta calitate   
 
10. COMUNICARE SI INFORMARE 
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a) Exista mijloace de comunicare corespunzatoare intre personalul de teren si cel de birou  
b) Informatiile ecologice si socio-economice existente sunt corespunzatoae pentru planificarea 

managementului 
c) Exista mijloace adecvate pentru colectarea de noi informatii 
d) Exista mijloace adecvate pentru prelucrarea si analiza informatiilor 
e) Exista o comunicare eficienta  cu comunitatile locale 
 
11. INFRASTRUCTURA 
a) Infrastructura de transport este adecvata pentru realizarea activitatilor critice de management.  
b) Echipamentul de teren este corespunzator pentru realizarea activitatile critice de management  
c) Dotarile pentru personal sunt adecvate pentru realizarea activitatile critice de management  
d) Echipamentul este corect utilizat si bine intretinut asigurandu-se utilizarea pe termen indelungat.  
e) Amenajarile pentru vizitatori sunt corespunzatoare nivelului de utilizare de catre vizitatori 
 
12. FINANTE 
a) Finantarea pentru ultimii 5 ani a permis realizarea activitatilor critice de management  
b) Finantarea pentru urmatorii 5 ani permit realizarea activitatilor critice de management  
c) Practicile de management financiar permit managementul efectiv si eficient al AP 
d) Repartizarea cheltuielilor corespunde prioritatilor si obiectivelor AP.  
e) Perspectiva financiara a AP pe termen lung este stabila 
 

PROCESE 
13. PLANIFICAREA  MANAGEMENTULUI 
a) Exista un plan de management complex, relativ recent. 
b) Exista un inventar la complet al resurselor naturale si culturale.  
c) Exista o analiza si o strategia de abordare a amenintarilor si presiunilor. 
d) Planul de lucru detaliat identifica scopurile specifice ce trebuie atinse pentru realizarea 

obiectivelor de management.  
e) In procesul de planificare se tine cont permanent de rezultatele cercetarilor si de cele de 

monitoring 
 
14. LUAREA DECIZIILOR 
a) Exista o organizare interna clara. 
b) Luarea deciziilor de management se face in mod transparent.  
c) Personalul AP colaboraza in mod regulat cu parteneri, comunitati locale si alte organizatii 
d) Comunitatea locala participa in luarea deciziilor care ii afecteaza.  
e) Comunicarea este eficienta intre toate nivelele de personal si de administrare 
 
15. CERCETAREA, EVALUARE SI  MONITORIZARE 
a) Impactul utilizarilor legale si ilegale ale resurselor naturale ale AP este monitorizat si inregistrat.  
b) Cercetarea aspectele ecologice impotante corespunde necesitatilor AP 
c) Cercetarea aspectele sociale impotante corespunde necesitatilor AP  
d) Personalul AP are acces regulat la cercetarile stiintifice recente si beneficiaza de sprjin stiintific 
e) Necesitatile critice de cercetare si monitoring sunt identificate si prioritizate 
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16. REALIZARI 
In ultimii doi ani urmatoarele realizari au raspuns amenintarilor si presiunilor, au corespuns 
cu obiectivele ariei protejate si cu planul anual  
a) Prevenire amenintarilor, identificarea activitatilor ilegale si implementarea legislatiei. 
b) Reconstructia ecologica si reducerea efectelor impactelor negative. 
c) Managementul speciiilor si habitatelor 
d) Relatia cu comunitatile si eforturile de educatie 
e) Managementul vizitatorilor si a turistilor.  
f) Dezvoltarea infrastructurii.  
g) Planificarea managementului si inventarieri. 
h) Monitorizarea, controlul si evaluarea personalului. 
i) Instruirea si dezvoltarea personalului 
j) Rezultatele cercetarilor si cele de monitoring. 

 
INTREBARI LEGATE DE SISTEMUL DE ARII PROTEJATE 

 
17. PROIECTAREA SISTEMULUI DE ARII PROTEJATE 
a) Sistemul AP reprezinta in mod corespunzator intreaga diversitate a ecosistemelor la nivel 

naţional. 
b) Sistemul AP asigura protectia corespunzatoare impotriva disparitiei sau distrugerii oricarei 

specii. 
c) Sistemul AP consta in primul rand din ecosisteme reprezentative si intacte.  
d) Siturile cu valoare ridicata de conservare pentru specii cheie sunt protejate in mod sistematic.  
e) Sistemul AP permite desfasurarea proceselor naturale la nivelul unitatii peisagistice.  
f) Sistemul AP include protejarea zonelor de tranzitie intre ecosisteme. 
g) Sistemul AP include intreaga gama de diversitate a succesiunilor. 
h) Siturile cu mare biodiversitate sunt protejate systematic. 
i) Siturile cu nivel inalt de endemism sunt protejate systematic 
j) Amplasarea si configuratia AP optimizeaza conservarea biodiversitatii 
 
18. STRATEGII PENTRU ARII PROTEJATE  
a) Strategiile nationale pentru AP stabilesc cu claritate viziunea, scopurile si obiectivele pentru 

sistemul ariilor protejate.  
b) Suprafata protejata este corespunzatoare pentru mentinerea proceselor naturale la nivel de unitati 

peisagistice. 
c) Exista un angajament clar demonstrat de protejare a unei retele de AP viabile si reprezentative.  
d) Exista un inventar compex al diversitatii biologice la nivelul ţării.  
 
e) Exista o evaluare a evolutiei istorice a variabilitatii diferitelor tipuri de ecosisteme la nivelul 

regiunii. 
f) Sunt stabilite telurile de reconstrucţie a ecosistemelor slab reprezentate si/sau degradate din 

regiune. 
g) Se fac in mod continuu cercetari cu privire la aspectele critice pentru AP. 
h) Sistemul AP este revizuit periodic, pentru depistarea lipsurilor si punctelor slabe (ex. analiza 

reprezentarii diverselor aspecte ale biodiversitate in sistemul de arii protejate). 
i) Exista un program eficient de pregatire si dezvoltare a capacitatii pentru personalul AP.  
j) Managementul PA, inclusiv eficienta acestuia, sunt evaluate in mod regulat 
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19. CONTEXT POLITIC 
a) Legile referitoare la ariile protejate sunt complementare obiectivelor arilor protejate si 

promoveaza eficienta managementului.  
b) Exista interes/angajament si fonduri pentru managementul eficient al sistemului de arii 

protejate.  
c) Scopurile protectiei mediului si dezvoltarii durabile sunt incorporate in toate strategiile de 

dezvoltare (in toate strategiile sectoriale)  
d) Exista un nivel inalt de comunicare intre departamentele, ministerele si agentiile legate de 

resursele naturale  
e) Legile si ordonantele legate de AP sunt impementate in mod eficient la nivel toate nivelel (local, 

regional, national).  
f) Strategiile nationale promoveaza educatia pentru mediu la toate nivelurile. 
g) Strategiile nationale sprijina practicile de management durabil al terenurilor (inclusiv al 

terenurilor din sectorul public si privat forestier).  
h) Strategiile nationale promoveaza intreaga gama de mecanisme pentru sprijinirea conservarii 

terenului (ex. rezervatii private, certificari pe piata, instruirea muncitorilor forestieri, politica 
favorabila de taxe, compensaţii).  

i) La toate nivelurile si in toate sectoarele pregatirea si educatia pentru mediu a personalului 
guvernamental sunt corespunzatoare. 

j) Strategiile nationale sprijina dialogul cu si participarea ONG-urilor de mediu si civice.  
 
 


