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Abrevieri utilizate în text: 

BfN   Bundesamt für Naturschutz (Agenţia Federală pentru Conservarea Naturii din   
                                           Germania). 
CBD   Convention on Biological Diversity (Convenţia pentru Diversitatea Biologică) 
AP Arie protejată 
ha   Hectare 
GPPPAM Global Partnership for Professionalising Protected Area Management 

(Parteneriatul Global pentru Profesionalizarea Managementului Ariilor 
Protejate) 

IUCN  International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources 
(Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii şi a Resurselor Naturale) 

mgmt   Management 
AP   Arie Protejată 
Zi de curs/ persoană Echivalentul unei persoane care participă la o zi de curs de instruire 
PMT   Echipa de management al proiectului 
PoWPA   Programul de Lucru pentru Arii Protejate 
TNA   Evaluarea necesarului de instruire 
WCPA   World Commission on Protected Areas (Comisia Internaţională pentru Arii    
                                           Protejate) 
MMAP Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor 
MMediu Ministrul Mediului din Republica Moldova 
ANPM Agenția Națională pentru Protecția Mediului 
ANC Autoritatea Națională pentru Calificare 
CNC   Cadrul Național pentru Calificare  

COR   Codul Ocupațiilor din România 

CORM   Codul Ocupațiilor din Republica Moldova 

GPPPAM Global Partnership for Professionalising Protected Area Management 

(Parteneriatul Global pentru Profesionalizarea Managementului Ariilor 

Protejate) 

MD   Moldova (Republica) 

RNP   Regia Națională a Pădurilor-Romsilva 

TNA   evaluarea necesarului de instruire (en. training needs assessment) 

AAAPR                              Asociația Administrațiilor de Arii Naturale Protejate 

FF                Fond Forestier 
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Rezumat 

Planul strategic regional își propune să realizeze o abordare unitară pentru România și Moldova - țări 

atât de strâns legate prin contextul cultural, social-economic și istoric, prin caracteristici comune ale 

cadrului natural și mai ales prin comuniunea lingvistică. La acestea se adaugă similitudini privind 

sistemul de management al ariilor protejate și problemele cu care acesta se confruntă. În acest context, 

acest plan își propune găsirea unor soluții comune pentru creșterea capacității profesionale pentru 

gestionarea ariilor protejate – ingredient esențial pentru atingerea eficienței în acest sector. 

Acest document este structurat în două părți: 

Prima parte prezintă analiza și evaluarea situației actuale privind capacitatea profesională de 
management al ariilor protejate din România și Moldova, care au stat la baza stabilirii strategiei 
de acțiune. Aceasta cuprinde:  

 o descriere succintă a sistemului de arii protejate din cele două țări 

 o prezentare a sistemului de management al ariilor protejate, cu identificarea 
pricipalelor entități implicate în management și a rolurilor acestora 

 o evaluare sumară a capacității personalului implicat recent (la nivelul anilor 2011-2014) 
în managementul ariilor protejate, și  

 o prezentare și o evaluare a sistemului de formare profesională dedicat domeniului 
managementului ariilor protejate, prin prisma oportunităților pe care le oferă pentru 
creșterea capacității și o prezentare sumară a programelor și oportunităților disponibile 
în prezent (la nivelul anului 2015) pentru cei ce activează în acest sector.  

Partea a II-a cuprinde strategia propriu-zisă, detaliată în termeni de viziune și direcții generale, 
grupuri țintă și un succint plan operațional.  

Dobândirea unei imagini unitare privind capacitatea profesională la nivel regional se face prin analiza și 

evaluarea în paralel a aspectelor relevante din fiecare țară iar Planul operațional propune obiective și 

măsuri comune ambelor țări.   
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Introducere și context 

 

Deşi capacitatea profesională este un element critic pentru susţinerea unui managementului eficient al 

ariilor protejate, în lume există astăzi foarte puține inițiative de planificare coerentă a profesionalizării 

acestui sector la nivel național. Cu toate aceastea, la nivel internațional, organizații precum IUCN1 și 

CBD2 sunt din ce în ce mai active în stabilirea unor politici coerente și a unor standarde unitare pentru 

profesionalizarea acestui domeniu deosebit de complex.   

Europa de Est menține un grad ridicat de biodiversitate și un patrimoniu natural cu o valoare 

conservativă deosebită, în contextul presiunii tot mai ridicate a dezvoltării economice asupra mediului 

natural și a unei alocări modeste de resurse pentru gestionarea acestui patrimoniu la nivelul ariilor 

protejate. În acest context, selectarea și susținerea dezvoltării unei mase critice de profesioniști motivați 

atât de dedicația pentru obiectul muncii lor cât și de statutul lor profesional recunoscut și condițiile lor 

de muncă, este critică pentru asigurarea gestionării eficiente a ariilor protejate.    

În acest context, proiectul ”Planuri pentru creșterea capacității profesionale pentru managementul 

eficient al ariilor protejate în Europa de Est” - finanțat de către Agenția Federală pentru Conservarea 

Naturii din Germania (BfN) și implementat de ProPark-Fundația pentru Arii Protejate din România, vine 

să ofere sprijin pentru dezvoltarea capacității de management al ariilor protejate, susținând elaborarea 

unor planuri regionale și naționale de formare profesională în câteva zone pilot din Europa de Est. Prin 

intermediul acestora se dorește aplicarea unei abordări sistematice și coerente asupra creșterii 

capacității profesionale și profesionalizării managementului ariilor protejate la nivel național și regional 

și fundamentarea alocării eficiente și permanente a resurselor necesare.  

Astfel, în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015 a fost elaborat un astfel de plan regional comun 

pentru România și Republica Moldova, în baza rezultatelor analizei necesarului de instruire realizate în 

2013. În elaborarea planului au fost implicați principalii factori interesați3, prin intermediul unui grup de 

lucru care s-a reunit de 2 ori pe parcursul procesului4. Planul a fost supus consultării publice și a fost 

transmis spre consultare principalilor factori interesați.     

Planul este un instrument util atât pentru planificarea coerentă și unitară a formării profesionale și 

gestionare eficientă a resursei umane active în managementul ariilor protejate cât și pentru informarea 

și conștientizarea într-un mod sistematic și coerent a factorilor interesați. De asemenea, planul poate 

                                                           
1 Prin IUCN Task Force  
2 Prin Programul de Lucru pentru Arii Protejate (PoWPA) al Convenției privind Diversitatea Biologică, care dedică 

unul din sub-programele sale acestei componente.   
3 Lista este disponibilă în Anexa 1.  
4 Prima întrunire a avut loc în perioada 23-24 iulie 2014 în Poiana Brașov iar ce de-a doua în perioada 19-20 

februarie 2015 în Brașov.    
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servi accesării și alocării resurselor financiare și tehnice în direcțiile prioritare și coordonării acțiunilor 

tuturor actorilor care acționează în acest domeniu.  
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Partea I : ANALIZA ȘI EVALUAREA SITUAȚIEI CURENTE 

1. CONTEXTUL ADMINISTRATIV ȘI ORGANIZAȚIONAL PENTRU MANAGEMENTUL 
ARIILOR PROTEJATE   

1.1. Sistemele naționale de arii protejate din România și Moldova  

În prezent, în Republica Moldova există 317 de arii naturale protejate de stat, care acoperă 5,5% din 

suprafața țării (Tabelul 1) – mult sub media UE, care în 2004 era de 15%. Figura 1 prezintă distribuția lor. 

În România o pondere mult mai mare din teritoriul național, respectiv 23,38 %, se află sub o formă de 

protecție destintă conservării biodiversității, protecției și conservării unor ansambluri peisagistice, 

cuprinzând 285 de parcuri naționale și naturale și Rezervația Biosferei Delta Dunării, peste 900 de 

rezervații și 531 de situri Natura 2000 (din care 520 situri terestre și 11 situri marine). Distribuția ariilor 

protejate din România este redată în Figura 2. 

Figura nr. 1 - Harta ariilor naturale protejate de stat în Republica Moldova (Sursa: date GIS din cadrul 
proiectului PIMS 4016) 

 
 

 

                                                           
5 RNP administrează 22 din cele 28 de parcuri naționale și naturale din România 
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Figura nr. 2 - Harta ariilor naturale protejate din România (Sursa datelor spațiale: MMSC) 

Tabel 1 - Numărul și suprafața ariilor protejate din Republica Moldova, pe categorii 

Categorii Număr Suprafaţă(ha) 

Rezervaţii ştiinţifice 5 19,378 

Parcuri Naționale 1 33.972 

Monumente ale naturii 130 2,907 

Rezervaţii naturale 63 8,009 

Rezervaţii peisagistice 41 34,200 

Rezervaţii de resurse 13 523 

Arii cu management multifuncţional 34 1,030 

Monumente de arhit. peisagstică 21 304 

Zone umede de importanță internațională  3 94,705 

Grădini zoologice 1 20.00 

Grădini botanice 2 104.00 

TOTAL 317 195,278 
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Ariile protejate din Republica Moldova au, în general, o suprafață mică (media este de aproximativ 700 

ha) dar există și câteva excepții. Astfel, aproximativ 90% din suprafața protejată (respectiv 168.813 ha) 

este inclusă în doar 18 arii protejate, care au fiecare o suprafață cuprinsă între 1.000 și 60.000 ha, în timp 

ce 75% din numărul ariilor protejate au suprafețe de mai puțin de 10 ha fiecare. Sunt protejate 19% din 

suprafaţa totală a ecosistemelor forestiere, 0,4% din ecosistemele de stepă şi luncă şi 2% din 

ecosistemele acvatice şi mlăştinoase. Distribuția ariilor naturale protejate, în ţară, nu este uniformă - 60% 

din ariile protejate sunt localizate în zona centrală, 35% - în zona de nord şi doar 5% - în zona de sud. 

Cele 18 arii protejate care, împreună, totalizează aproape 90% din totalul suprafeței ariilor protejate din 

Republica Moldova, sunt: 

 rezervațiile științifice: Codrii, Pădurea Domnească, Plaiul Fagului, Iagorlâc; (Rezervația științifică 

Prutul de Jos este inclusă în zona umedă Lacurile Prutului de Jos, ca urmare nu este inclusă aici, 

deși are o suprafață de peste 2.000 ha); 

 Parcul Național Orhei; 

 rezervațiile peisajere: Pădurea Hâncești, Vila Nisporeni, Codrii Tigheci, Dobrușa, Pădurea 

Hârbovăț, Căpriana – Scoreni, Suta de Movile, Căbăiești – Pârjolteni, Izvoare – Risipeni, 

Pohrebeni; 

 zonele umede: Lacurile Prutului de Jos, Nistrul de Jos, Unguri – Holoșnița 

 
În România parcurile naționale și naturale ocupă suprafețe mult mai mari, cu o valoarea medie de cca. 

25.000 ha pentru parcuri naționale și aprox. 50.000 ha pentru parcurile naturale, cea mai mare arie 

protejată fiind Rezervația Biosferei delta Dunării, care ocupă 580.000 ha. De asemenea,  o serie de situri 

Natura 2000 acoperă suprefețe de sute de mii de hectare (de ex. SPA Podișul Hârtibaciului – 237.515 ha, 

SCI Munții Făgăraș - 198.618 ha, SPA Frumoasa – 130.980 ha, Munții Maramureșului – 106.909 ha, etc). 

Categoriile de arii naturale protejate de interes naţional sunt (Tabelul 2):  

 rezervaţii ştiinţifice; 

 parcuri naţionale: Parcul Naţional Munţii Rodnei, Parcul Naţional Călimani, Parcul Naţional Cheile 

Bicazului-Hăşmaş, Parcul Naţional Piatra Craiului, Parcul Naţional Buila Vânturariţa, Parcul 

Naţional Defileul Jiului, Parcul Naţional Retezat, Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei, Parcul 

Naţional Semenic-Ch Caraşului, Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa, Parcul Naţional Munţii 

Măcinului, Parcul Naţional Ceahlău, Parcul Naţional Cozia. 

 monumente ale naturii; 

 rezervaţii naturale; 

 parcuri naturale: Parcul Natural Munţii Maramureşului, Parcul Natural Vânători-Neamţ, Parcul 

Natural Bucegi, Parcul Natural Putna Vrancea, Parcul Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina, 

Parcul Natural Porţile de Fier, Parcul Natural Lunca Mureşului, Parcul Natural Apuseni, Parcul 
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Natural Balta Mică a Brăilei, Parcul Natural Comana, Parcul Natural Lunca Joasă Prutului Inferior, 

Parcul Natural Defileul Mureşului Superior, Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului, Geoparcul 

Platoul Mehedinţi, Parcul Natural Cefa. 

  

 

Pentru România, au fost declarate la nivel internaţional: 

 

 rezervaţii ale biosferei: Delta Dunării (1991), Retezat (1979), Pietrosul Rodnei (1979) 

 zone umede de importanţă internaţională: sunt desemnate 19 la nivel internațional, cu o 

suprafață totală 1.156.448 ha, dintre care amintim: Delta Dunării (1991), Insula Mică a Brăilei 

(2001), Lunca Mureşului (2006), Complexul Piscicol Dumbrăviţa (2006), Lacul Techirghiol (2006), 

etc.  

 situri naturale ale patrimoniului natural universal: Delta Dunării 

 geoparcuri:Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului, Geoparcul Platoul Mehedinţi desemnate prin 

HG 2151/2005 la categoria parcuri naturale. 

Tabel 2 - Numărul și suprafața ariilor protejate din România, pe categorii 

Categorie Număr Suprafață (ha) 

De interes național   

Rezervații științifice 79 100.574 

Parcuri naționale 13 315.857 

Monumente ale naturii 190 18.220 

Rezervații naturale 671 136.537 

Parcuri naturale 14 737.428 

De interes comunitar – situri Natura 2000  

SPA  148 3.554.235 

SCI 435 3.995.252 

De interes internațional   

Rezevații ale biosferei 3 664.446 

Zone umede 12 923.597 

Situri ale patrimoniului mondial natural și cultural 1 580.000  

 

 România deţine 435 Situri de Importanţă Comunitară şi 148 Situri de Protecţie Specială 

Avifaunistică, declarate prin Ordinul de Ministru nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie 

naturala protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene 

Natura 2000 în România şi prin Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte 

integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România si Ordinul ministrului mediului şi 
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pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 

1964/2007privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca 

parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România. Suprafaţa totală a siturilor Natura 

2000, în România, reprezintă peste 22% din suprafaţa ţării.  

 

 Rețelele de arii protejate din cele două țări au în comun categoriile de management echivalente 

IUCN (rezervații științifice – IUCN Ia, parcuri naționale – IUCN II, monumente ale naturii – IUCN III și 

rezervații naturale – IUCN IV) și zonele umede de importanță internațională, declarate sub Convenția 

RAMSAR). În România categoriile IUCN de arii protejate sunt adoptate și transpuse prin legislația 

națională, iar peste ariile protejate de interes național se suprapune rețeaua europeană Natura 2000 - 

care ocupă cca 22% din suprafața țării, și rezervațiile biosferei. Nomenclatura acestora este în cea mai 

mare parte identică dar în Moldova există patru categorii distincte: (i) rezervațiile peisagistice, (ii) 

rezervațiile de resurse, (iii) ariile cu management multifuncțional și (iv) monumentele de arhitectură 

peisagistică.  

Structuri de administrare proprii se înființează pentru managementul: 

- parcurilor naționale (în România și Moldova) 

- parcurilor naturale, rezervațiilor biosferei și unor situri Natura 2000 (în România) 

- rezervațiilor științifice (în Moldova). 

Ariile protejate pentru managementul cărora nu se înființează structuri dedicate de administrare sunt 

gestionate de către:  

- custozi (persoane fizice sau juridice) – prin delegarea responsabilității pe o perioadă de 10 ani 

prin contract de custodie cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  - în România. 

Custodia ariilor protejate din România este deținută de ONG-uri (pentru 47% din cazuri), 

Direcțiile Silvice Județene, universități, institute de cercetare, Consilii Județene, Agenții 

pentru Protecția Mediului, asociații de dezvoltare microregionale, etc, sau de 

parteneriate dintre acestea. Aceștia au obligația de asigura integral resursele umane, 

tehnice și financiare necesare administrării.  

- Agenția Moldsilva sau Consilii Locale (ariile protejate de interes local) – în Republica Moldova.  

 

1.2. Sistemul de decizie și management al ariilor protejate  

1.2.1. Responsabilitatea managementului ariilor protejate 

În România, responsabilitatea pentru managementul ariilor protejate, atribuită în baza contractelor de 

administrare și custodie cu MMAP aparține unui număr de 188 de administratori între care:  
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 Regia Națională a Pădurilor, care administrează prin cele 22 administrații de parcuri naționale și 

naturale, pe bază de contract de administrare (24 de contracte), un total de 264 de arii naturale 

protejate. Pe lângă acestea, RNP-Romsilva are în custodie, prin direcţiile silvice, pe bază de 

convenție de custodie (74 de convenții), 162 de arii naturale protejate. Astfel RNP-Romsilva 

gestionează un total de 426 de arii naturale protejate; 

 Consilii Județene; 

 Organizații non-guvernamentale; 

 Universități și institute de cercetare; 

 Agenții pentru Protecția Mediului (aproximativ 250 contracte de custodie). 

Instituțiile care dețin un rol esențial în cadrul sistemului de management și guvernanță a ariilor 

protejate din România sunt:  

 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Direcția Biodiversitate – autoritatea publică 

centrală la nivel național, care deține responsabilitatea pentru protecția naturii, având rol 

legislativ, de elaborare a politicilor pentru conservarea  biodiversității și de coordonare a 

activităților privind managementul ariilor protejate; 

 Regia Națională a Pădurilor ”Romsilva” - care asigură, prin Serviciul Arii Protejate, coordonarea 

managementului ariilor protejate gestionate de structuri din subordinea Romsilva; 

 Agențiile județene și Agenția Națională pentru Protecția Mediului – organ de specialitate al 

administraţiei publice centrale. Monitorizează activitatea de administrare a ariilor naturale 

protejate şi poate delega, în condiţiile legii, instituţiilor din subordine activităţile corespunzătoare 

managementului ariilor naturale protejate; implementează şi/sau sprijină implementarea 

politicilor şi strategiilor privind educaţia ecologică şi conştientizarea publicului în domeniul ariilor 

protejate; avizează/analizează regulamentele,  măsurile  de  conservare  şi  planurile  de  

management  ale  ariilor naturale protejate, coordonează administrarea ariilor naturale protejate 

care nu sunt atribuite în custodie, participă în comisiile de atribuie în admini strare/custodie a 

ariilor naturale protejate conform legislaţiei în vigoare; emit puncte de vedere cu privire la 

conținutul regulamentelor și planurilor de management elaborate de către custozii ariilor 

naturale protejate; realizează  raportarea  privind  ariile  naturale  protejate  către  Agenţia 

Europeană  de  Mediu –EIONET-CDDA. Analizează capitolul de biodiversitate din cadrul 

documentaţiilor privind proiectele care pot avea un efect negativ semnificativ asupra ariilor 

naturale protejate, habitatelor naturale, speciilor de floră şi faună sălbatică. 

 În Republica Moldova, în conformitate cu Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat 

(art. 7) ariile protejate fac parte din proprietatea publică, nu pot fi privatizate sau date în arendă, trebuie 

să fie demarcate şi proprietarii acestor terenuri trebuie să ofere anual finanţare pentru gestionarea lor. În 

ceea ce privește împărțirea responsabilităților, legislaţia menţionează organisme (existente sau care 
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urmează să fie create) care au un rol în guvernarea ariilor protejate la nivel naţional, dar nu specifică în 

mod clar rolurile şi responsabilităţile acestora sau modul lor de funcţionare. Acestea sunt:  

 Autoritatea centrală pentru mediu – Ministerul Mediului prin intermediul Departamentului de 

Analiză, Monitorizare şi Evaluare de Politici, Departamentului Resurse Naturale şi Biodiversitate, 

Inspectoratului Ecologic de Stat şi Institutului de Ecologie şi Geografie de sub egida Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei (care este în subordonare dublă); 

 Academia de Știinţe a Moldovei - este principala entitate care deţine informaţie şi cunoştinţe 

expertizate despre biodiversitate şi ariile protejate. Aceasta are următoarele roluri: aprobă 

zonarea funcțională, participă în Consiliile Ştiinţifice, aprobă schimbarea categoriei AP, propune 

de a scoate un teren din sistemul de AP,  este consultată în procesul constituirii rezervaţiilor 

ştiinţifice, parcurilor naţionale şi rezervaţiilor biosferei,  propune noi arii protejate, ţine cadastrul 

ariilor protejate; 

 Autorităţile Administraţiei Publice Locale  - Responsabilitatea pentru gestionarea ariilor 

protejate care nu sunt completamente sau parţial în fondul forestier este în mod normal delegată 

‘în mod implicit’ administraţiilor locale, chiar dacă majoritatea acestora nu dispun de capacităţi, 

informaţii, suport tehnic, îndrumare şi resurse de a le gestiona; 

 Agenţia „Moldsilva” - autoritatea centrală pentru silvicultură, care gestinează peste 80% din ariile 

protejate din Moldova prin întreprinderile silvice în raza cărora sunt amplasate. Doar rezervaţiile 

ştiinţifice dispun de colaboratori speciali pentru gestionarea acestora. La fel noul creat  - Parcul 

Naţional Orhei – va dispune de o proprie administraţie. 

Responsabilitatea pentru gestionarea ariilor protejate care nu sunt integral sau parţial în fondul forestier 

este delegată ‘în mod implicit’ administraţiilor locale, chiar dacă majoritatea acestora nu dispun de 

capacitatea și resursele necesare pentru a le gestiona. Majoritatea ariilor protejate aflate în 

responsabilitatea administrațiilor locale nu sunt gestionate sau monitorizate în mod adecvat, neavînd 

personal sau resurse dedicate. În unele cazuri administraţiile locale sunt susţinute şi încurajate de 

inspectorii locali ai Inspectoratului Ecologic de Stat, care realizează unele inspecţii la faţa locului. 

1.2.2. Probleme relevante pentru asigurarea capacității profesionale care derivă din sistemul 

de management al ariilor protejate  

Din modul în care este organizat sistemul decizional și pentru managementul ariilor protejate din cele 

două țări derivă o serie de aspecte limitative pentru asigurarea capacității profesionale optime, precum:  

a) Fragmentarea cadrului instituțional și organizațional – dată de multitudinea de categorii de 

actori responsabili pentru managementul ariilor protejate și slaba coordonare a acestora (în 

România). Organizațiile și instituțiile implicate în managementul ariilor protejate au sisteme 

diferite de selecție, evaluare periodică și motivare a personalului, au viziuni diferite privind 
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necesitatea și modul de formare a personalului din acest domeniu și resurse limitate pentru 

instruirea perioadică și motivarea personalului. Acestă fragmentare se manifestă în contextul 

unei capacități reduse de coordonare de la nivel național, dată de lipsa unei instituții dedicate 

coordonării și supervizării activității din domeniul protecției naturii și de capacitatea umană, 

tehnică și financiară extrem de limitată de la nivelul Ministerului Mediului, de unde derivă 

necesitatea elaborării unei strategii unitare la nivel național. 

b) Resurse limitate disponibile pentru formare profesională în cadrul sistemului de management – 

în contextul României, în care delegarea responsabilității de management către alte entități 

implică responsabilitatea asigurării integrale din surse proprii a finanțării managementului. În 

lipsa unui sprijin financiar din partea statului, finanțarea formării profesionale a personalului 

implicat în managementul ariilor protejate este sporadică și oportunistă, bazându-se în special pe 

liniile de finanțare din surse europene sau granturi cu perioadă limitată, nepermițând o abordare 

sistematică și care răspunde necesităților reale de formare. Această problemă este valabilă și 

pentru Moldova, unde responsabilitatea pentru gestionarea ariilor protejate care nu sunt integral 

sau parţial în fondul forestier, este în mod normal delegată ‘în mod implicit’ administraţiilor 

locale, chiar dacă majoritatea acestora nu dispun de capacităţi, informaţii, suport tehnic, 

îndrumare şi resurse de a le gestiona. Majoritatea suprafeţelor nu sunt gestionate sau 

monitorizate în mod adecvat iar Ministerul Mediului nu dispune de resursele necesare pentru a 

oferi îndrumare tehnică şi sprijin autorităţilor locale cu privire la managementul ariilor protejate. 

c) Responsabilități neclare – în Moldova, lipsa prevederilor legislative clare privind mecanismele de 

stabilire a responsabilităților şi obligaţiilor celor cărora li s-a delegat managementul ariilor 

protejate (de exemplu contract de management sau documente similare), inclusiv a celor legate 

de formarea profesională, asigurarea unor standarde privind nivelul ocupațiilor, etc.  

 

1.2.3. Principalii factori interesați în managementul ariilor protejate  

În România, dat fiind faptul că managementul terenurilor și resurselor din ariile protejate, precum și 

autoritatea pentru realizarea de lucrări de infrastructură sau amenajări aparțin unei mari diversități de 

actori, informarea, conștientizarea și dezvoltarea unor cunoștințe și abilități ale acestora sunt esențiale 

pentru îndeplinirea cu succes a obiectivelor de conservare ale ariior protejate. Principalele categorii de 

factori interesați și rolul acestora sunt prezentate în Tabelul 3.  
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Tabel 3 - Principalii factori interesați în managementul ariilor protejate în România 

    Categorii de factori interesați Interesul și rolul acestora 

Proprietari de terenuri din AP 

(administrații publice locale, persoane fizice, 

comunități, biserici, statul român, etc) 

 Aplicarea măsurilor de management  

 Respectarea regimului de management  

 Valorificarea resurselor naturale 

Administratori de terenuri și resurse din AP 

(Ocoale Silvice private și de stat, alte 

administrații de stat ale resurselor, persoane 

fizice, composesorate, Apele Române, APIA, 

etc) 

 Respectarea regimului de management 

 În unele cazuri dețin responsabilitatea pentru 

administrarea ariilor protejate, inclusiv 

asigurarea resurselor financiare și îndeplinirea 

obiectivelor de management  

 Acordarea de plăți pentru activități care pot 

intra în conflict cu obiectivele de conservare 

(ex. APIA, Apele Române) 

Administrații publice de stat responsabile 

pentru planificarea teritorială 

(Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, Primării, Consilii 

Județene) 

 Aplicarea măsurilor de management 

 Realizarea de planuri de dezvoltare teritorială 

și proiecte de investiții care să respecte 

obiectivele de conservare  

Primării și Consilii Locale   Unele dețin terenuri în ariile protejate  

 Realizarea de planuri de dezvoltare la nivel 

local care să fie în acord cu obiectivele ariilor 

protejate 

Organizații Non-guvernamentale   Administrează arii protejate 

 Pot accesa fonduri pentru indeplinirea 

obiectivelor de management ale ariilor 

protejate  

Institute de cercetare și instituții de 

învățământ superior 

 Unele administrează arii protejate 

 Realizează studii și cercetări relevante pentru 

managementul ariilor protejate  
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În Moldova, principalele categorii de factori interesați și rolul acestora sunt prezentate în Tabelul 4. 

Tabel 4 - Principalii factori interesați în managementul ariilor protejate în Moldova 

    Categorii de factori interesați Interesul și rolul acestora 

Proprietari de terenuri din AP 

(administraţii publice centrale, administrații 

publice locale, persoane fizice, comunități, 

mănăstiri, etc) 

 Elaborarea de propuneri privind luarea sub 

protecţia statului a obiectelor şi complexelor 

naturale şi includerea lor în fondul ariilor 

protejate  

 Aplicarea măsurilor de management  

 Respectarea regimului de management şi a 

legislaţiei cu privire la fondul ariilor protejate 

 Valorificarea resurselor naturale 

Administratori de terenuri și resurse din AP 

(Întreprinderile silvice, Apele Moldovei,  alte 

administrații de stat ale resurselor, persoane 

fizice şi juridice, etc) 

 Respectarea regimului de management 

 În majoritatea cazurilor dețin responsabilitatea 

pentru administrarea ariilor protejate (e.g. 

Agenţia Moldsilva), inclusiv asigurarea 

resurselor financiare și îndeplinirea 

obiectivelor de management  

Administrații publice de stat responsabile 

pentru planificarea teritorială 

(Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor, Primării, Consilii Raionale) 

 Aplicarea măsurilor de management 

 Realizarea de planuri de dezvoltare teritorială 

și proiecte de investiții care să respecte 

obiectivele de conservare  

Primării și Consilii Locale   Unele dețin terenuri în ariile protejate  

 Realizarea de planuri de dezvoltare la nivel 

local care să fie în acord cu obiectivele ariilor 

protejate 

Organizații Non-guvernamentale   Elaborarea de propuneri privind luarea sub 

protecţia statului a obiectelor şi complexelor 

naturale şi includerea lor în fondul ariilor 

protejate  

 Supravegherea respectării regimului de 

protecţie în obiectele şi complexele fondului 

ariilor protejate  

 Pot accesa fonduri pentru indeplinirea 

obiectivelor de management ale ariilor 
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protejate  

 Promovarea educării ecologice 

Institute de cercetare și instituții de 

învățământ superior 

 Elaborarea de propuneri privind luarea sub 

protecţia statului a obiectelor şi complexelor 

naturale şi includerea lor în fondul ariilor 

protejate  

 Realizează studii și cercetări relevante pentru 

managementul ariilor protejate  

 Ţinerea Cadastrului de Stat al Ariilor Protejate 

 

2. SITUAȚIA ACTUALĂ A CAPACITĂȚII PENTRU MANAGEMENTUL ARIILOR 
PROTEJATE 

 

2.1. Situația personalului angajat în managementul ariilor protejate  

2.1.1. Structura și numărul personalului  

În Republica Moldova, personalul majoritar din administraţia AP lucrează în cadrul entităţilor 

subordonate ale Agenţiei Moldsilva, Ministerul Mediului. În prezent, dispun de personal specializat doar 5 

rezervaţii. Este în proces de creare administraţia Parcului Naţional Orhei în baza Hotărîrii Guvernului din 

07 octombrie 2014. 

În România, personalul majoritar angajat din administrația AP lucrează în cadrul celor 22 administrații de 

parcuri naționale și naturale, subordonate pe bază de contract de administrare RNP-Romsilva, precum și 

celorlalte . ANPM are la ora actuală un număr de 256 de convenții de custodie încheiate, iar MMAP un 

număr de 48 de contracte de administrare, în cadrul cărora se administrează un număr de peste 400 de 

arii naturale protejate. În cadrul  contractelor de custodie nu există o situație centralizată a personalului 

angajat, majoritatea echipelor de custodie lucrând pe bază de contracte de voluntariat, parteneriat sau 

contracte de muncă pe perioadă determinată. 

2.1.2. Cerințe pentru angajarea personalului 

În Moldova, cerinţe generale de calificare în AP cu administraţie proprie se referă în mare parte la 

necesitatea deţinerii studiilor şi a experienţei necesare pentru funcţiile cheie, fără a face o specificare mai 

detaliată a abilităţilor necesare. Vezi fișele posturilor în Anexa 6.  

În România, Ordinul de Ministru nr. 1.052 din 3 iulie 2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a 

administrării și a custodiei ariilor naturale protejate stabilește structura minimă de personal și domeniile 

de expertiză și experiență profesională sau calificările necesare personalului administrațiilor de arii 
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protejate. Pentru custozii persoane fizice și juridice sunt precizate domeniile de expertiză în care 

personalul implicat în exercitarea custodiei trebuie să aibă experiență. Pentru nici unul dintre tipurile de 

aministratori nu sunt precizate însă nivelul de studii sau al calificării necesare sau numărul minim de ani 

de experiență în domeniile relevante listate.     

Conform OM 1052/2014, Art. 9, pct (i), administrațiile de arii protejate trebuie să cuprindă minim: 

(i) un director al administraţiei sau un director de departament; 

(ii) un specialist în ştiinţele vieţii care să se încadreze la codul 213 din COR; 

(iii)  un specialist în domeniul educaţiei ecologice; 

(iv) un responsabil cu tehnologia informaţiei; 

(v) între 6 şi 20 de agenţi de teren/rangeri, respectiv un număr optim de personal cu atribuţii de 

teren în funcţie de suprafaţa şi specificul ariei naturale protejate, dintre care o persoană 

poate coordona activităţile de pază; 

(vi) un economist și  

(vii) un jurist sau, după caz, avocat în baza unui contract de asistenţă juridică şi reprezentare.  

Domeniile în care este necesară experiența personalului, sunt, în funcție de poziția ocupată:  

- administrarea ariilor naturale protejate sau protejarea şi conservarea biodiversităţii; 

- managementul durabil al resurselor naturale regenerabile; 

- activităţi de educație sau conştientizare în domeniul conservării naturii; 

- cercetare în domeniul ştiinţelor naturale, al biodiversităţii; 

- eventual specializare în GIS şi/sau baze de date (pentru specialistul IT) și specializare în economia 

mediului (pentru economist).  

OBSERVAȚII:  

 Nu este precizat domeniul în care este necesară expertiza agenților de teren.  

 Pentru asigurarea expertizei, custodele sau administratorul poate încheia acorduri de partenriat 

cu experți, organizații sau instituții care dețin experiența necesară6.  

 Punctajul aferent personalului reprezintă maxim 25-30% din punctajul total care poate fi acordat 

la evaluarea dosarului de luare în administrare respectiv custodie.  

 

 

 

                                                           
6 Structurile administrațiilor de arii protejează beneficiază de îndrumarea consiliilor științifice cu rol de autoritate 

științifică. 
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2.1.3. Numărul total de angajați din ariile protejate 

În Moldova, în ceea ce privește numărul de angajați în arii protejate, în urma analizei TNA 2013 s-a 

observat că un procent foarte mare din angajații în arii protejate sunt de nivel 2 – rangeri (pădurari).  Mai 

mult de jumătate (51%) din personalul angajat în AP Republica Moldova și aproximativ 44% din personalul 

AP din România. Acest lucru demonstrează o structură de personal mai degrabă piramidală, tipică pentru 

administraţiile centralizate ale AP din regiune.  

Figura nr. 3 - Paralelă Republica Moldova- România, distribuirea personalului în conformitate cu nivelurile 
ocupaţionale, în Republica Moldova 

Republica Moldova România 

 
 

Numărul optim de angajaţi în arii protejate depinde de mulţi factori, cum ar fi sistemul de guvernanţă, 

suprafața ariilor protejate, configurația terenului, accesibilitatea, capacitatea de personal, obiectivele 

sitului şi gravitatea ameninţărilor cu care se confruntă. Numărul insuficient al personalului reprezintă una 

din cele mai mari probleme cu care se confruntă managementul ariilor protejate.  

Situația actuală din Republica Moldova implică personal specializat în doar 4 rezervaţii stiintifice (şi 

Iagorlîc din Unitatea Administrativ teritorială din Stînga Nistrului) iar restul ariilor protejate nu dispun de 

personal specializat. În cadrul Rezervaţiilor ştiinţifice lucrează aproximativ 200 persoane, care pe lîngă 

activităţile de gestionare curentă implementează şi anumite programe de cercetare ştiinţifică. Celelalte 

categorii de arii protejate din cadrul entităților subordonate Agenţiei „Moldsilva” beneficiază de atenţia 

cîtorva specialişti (pădurarul, maistrul, şeful de ocol, inginer fond forestier, inginer silvic şef şi director 

întreprindere silvică), aceasta totalizînd aproximativ 670 persoane. Aceste persoane în mare parte 

asigură doar paza ariei protejate, şi efectuează unele lucrări silvice. Responsabilităţi de gestionarea AP 
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este asigurată printre alte activităţi ale personalului silvic, şi persoanele date de obicei nu au pregătirea 

profesională necesară. Fluctuaţia cadrelor este frecventă, deoarece este o consecinţă pentru societăţile 

în tranziţie (salarii mici, cerinţe şi responsabilităţi mari). Cel mai frecvent sunt schimbaţi pădurarii (pentru 

alte categorii de AP din FF). Pentru Rezervaţii fenomenul nu este frecvent.  

Numărul de persoane angajate în domeniu, în România este estimat la circa 5617 persoane. 

2.1.4. Densitatea personalului  

În ceea ce privește capacitatea de ”acoperire” a terenului din ariile protejate cu personal, analiza TNA 

realizată în 2013 indică o densitate de 7,75 angajați /1000 ha pentru Republica Moldova și de 0,44 

angajaţi/1000 ha (excluzând personalul suport) sau 0,61 angajaţi/1000 ha (cu tot cu personalul suport) 

pentru România, reprezentând aproximativ jumătate din valoarea medie de la nivelul Estului Europei, 

care este de 1,16 angajaţi/1000 ha (Fig. 4).  

Notă: Valoarea ridicată aferentă pentru Moldova se datorează faptului că ariile protejate fiind 

gestionate integral de către Agenția”Moldsilva”, la realizarea calculelor a fost luat în considerare 

numărul total al personalului silvic care activează în teren, chiar dacă persoanele respective nu au 

responsabilități doar cu privire la aria protejată. 

Densitatea personalului reprezintă doar un indicator orientativ pentru capacitatea de management sau 

eficacitatea acestuia, însă, acesta evidențiază una din principalele probleme ale managementului ariilor 

protejate, și anume, subdimensionarea personalului.  

                                                           
7 Această valoare se bazează pe un calcul estimativ, luând în calcul 15 angajaţi în medie pentru admnistrații şi câte un angajat 

pentru custozi. În cazul custozilor, uneori nu au nici un angajat care să lucreze numai pentru aria protejată, alteori unii au mai mulţi 

angajaţi, dar sunt rare situațiile în care aceștia sunt cu normă întreagă). 
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Figura nr. 4 - Paralelă Republica Moldova- România – medie regională, densitatea forței de muncă/mia de 
hectare de arie protejată 
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2.1.5. Caracteristici ale personalului  

REPUBLICA MOLDOVA                      

ROMÂNIA 

 CONCLUZII 

 VÂRSTĂ  

Moldova.Vârsta. România.Vârsta.  
 Cei mai mulți angajați în arii 

protejate în România (60% din 

total) au vârste cuprinse între 31 și 

45 de ani. 

 Cei mai mulți angajați în arii 

protejate în Moldova (40% din 

total) au vârste cuprinse între 31 și 

45 de ani. 

 GEN  

Moldova.Gen. România.Gen.  
 În România și Moldova 

structura personalului AP pe gen 

este foarte dezechilibrată (75% 

bărbaţi/ 25% femei), chiar şi în 

comparaţie cu restul regiunii 

(media: 66% bărbaţi/34% femei).  

 

 

 EXPERIENȚĂ  

Moldova. Experiență. 

 

  

România. Experiență. 

 

 

 
 Forţa de muncă este 

destul de bine echilibrată din 

punctul de vedere al vârstei, dar 

există în mod evident o lipsă de 

personal cu mai multă 

experienţă; 50% au cinci ani de 

experienţă sau mai puţin. 

Aceasta poate fi urmarea 

faptului că în România au fost 

înfiinţate recent atât de multe 

situri Natura 2000 şi arii 
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protejate gestionate de ONG-uri. 

 În Moldova se atestă o 

pondere mai mare a 

personalului cu experienţă mai 

mare de 15 ani (de regulă în 

categoria de management) şi a 

celui cu experienţă minimă (în 

mare parte nivel tehnic 

subordonat). 

 

 EDUCAȚIE  

Moldova. Educație. România. Educație.   Angajaţii evaluaţi prin 

intermediul chestionarului de 

auto-evaluare au o pregătire 

profesională extrem de bună, 

85% dintre ei având studii 

superioare. 

 Angajaţii evaluaţi prin 

intermediul chestionarului de 

auto-evaluare au o pregătire 

profesională bună, 66% dintre 

ei având studii superioare. 
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2.1.6. Nivelul actual și necesarul de instruire al personalului  

 

 Numărul mediu de zile de instruire  

În ceea ce privește instruirile primite de personalul angajat în arii protejate, numărul mediu de zile de 

training primite de fiecare angajat în fiecare an este de 0,27 zile de training în Republica Moldova și 1,19 

zile de training pe persoană pe an în România - foarte puțin, comparat cu valoarea medie la nivelul 

Estului Europei, care este de 2,04 zile/an/om. 

Numărul mediu al zilelor de instruire diferă pentru diferitele niveluri 

de personal. Figura 5 arată situația pentru România pentru perioada 

2011-2013.  

 

Figura nr. 5 Numărul mediu de zile de instruire pe persoană în ultimii 3 ani 
în România 

 

 Domenii de instruire a personalului  

Pregătirea profesională în domeniul ariilor protejate din Republica Moldova s-a axat, în perioada 2010-

2013, pe noţiuni de bază, elaborarea diferitelor documente strategice necesare funcţionării ariei 

protejate și într-o proporție mai mică, abilități pentru lucrul în teren (Fig. 6).  

Raportat la aceeași perioadă, în România s-au desfășurat evenimente de formare cu subiecte mai 

diversificate, incluzându-se pe lângă tematicile predate în Republica Moldova și elemente de 

management financiar și al resurselor, recreere și turism, conștientizare, educație și relații publice. Per 

ansamblu, oferta de formare din România a fost mult mai amplă, atât din punct de vedere al tematicilor 

cât și din punct de vedere al disponibilității pe piață și al duratei cursurilor. 
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 Necesarul de instruire  

Studiul TNA efectuat în 2013 în România și Moldova arată care sunt, în urma evaluării făcute de 

manageri, domeniile în care aceștia consideră că personalul din subordine are cea mai mare nevoie 

de instruire:  

 Personalul anagajat în instituții de nivel național și directorii administrațiilor de arii 

protejate (nivelurile 4 și 5) au nevoie să-și îmbunătățească competențele în (Anexa 4):   

Pentru România (Anexa 4, Fig. 1) 

 SDC: DEZVOLTARE DURABILĂ ŞI COMUNITĂŢI 

 CMP: EVALUARE, PLANIFICARE ŞI MANAGEMENT PENTRU CONSERVARE 

 PAM: POLITICI, PLANIFICARE ŞI PROIECTE PENTRU ARII PROTEJATE 

 RTO: RECREERE ŞI TURISM, dar și AWA: CONŞTIENTIZARE, EDUCAŢIE ŞI RELAŢII 

PUBLICE 

 LAW: APLICAREA LEGISLAŢIEI 

Pentru Moldova (Anexa 4, Fig. 1) 

 RTO: RECREERE ŞI TURISM 

 CMP: EVALUARE, PLANIFICARE ŞI MANAGEMENT PENTRU CONSERVARE 

 AWA: CONŞTIENTIZARE, EDUCAŢIE ŞI RELAŢII PUBLICE 

Figura nr. 6 – Privire comparativă asupra subiectelor de training, perioada 2010-2013 Republica Molodva - 
România 
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 PAM: POLITICI, PLANIFICARE ŞI PROIECTE PENTRU ARII PROTEJATE, dar și SDC, 

HUM, FRM,  

 Personalul manageri de nivel mediu/specialiști (nivelul 3) – au nevoie să-și 

îmbunătățească competențele în (Anexa 4):   

Pentru România (Anexa 4, Fig. 2) 

 SDC: DEZVOLTARE DURABILĂ ŞI COMUNITĂŢI 

 PAM: POLITICI, PLANIFICARE ŞI PROIECTE PENTRU ARII PROTEJATE 

 AWA: CONŞTIENTIZARE, EDUCAŢIE ŞI RELAŢII PUBLICE 

 LAW: APLICAREA LEGISLAŢIEI, dar și CMP, HUM, FRM 

 

 Pentru Moldova (Anexa 4, Fig. 2) 

 CTI: COMUNICARE, TEHNOLOGIE ŞI INFORMAŢII 

 RTO: RECREERE ȘI TURISM 

 CTI: COMUNICARE, TEHNOLOGIE ŞI INFORMAŢII 

 CMP: EVALUARE, PLANIFICARE ŞI MANAGEMENT PENTRU CONSERVARE 

 SDC: DEZVOLTARE DURABILĂ ŞI COMUNITĂŢI 

 Pentru personalul de teren / rangeri (nivelul 2) – este considerată prioritară instruirea 

în domeniile ( Anexa 4):  

Pentru România (Anexa 4, Fig. 3) 

 SDC: DEZVOLTARE DURABILĂ ŞI COMUNITĂŢI 

 CMP: EVALUARE, PLANIFICARE ŞI MANAGEMENT PENTRU CONSERVARE 

 FRM: MANAGEMENTUL FINANCIAR ŞI AL RESURSELOR 

 LAW: APLICAREA LEGISLAŢIEI, dar și CMP, HUM, FRM 

 CTI: COMUNICARE, TEHNOLOGIE ŞI INFORMAŢII 

 

 

Pentru Moldova (Anexa 4, Fig. 3) 

 RTO: RECREERE ȘI TURISM 

 LAW: APLICAREA LEGISLAŢIEI, dar și AWA: DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE  

      CONŞTIENTIZARE, EDUCAŢIE ŞI RELAŢII PUBLICE 

 CMP: EVALUARE, PLANIFICARE ŞI MANAGEMENT PENTRU CONSERVARE, dar și CTI:  

     COMUNICARE, TEHNOLOGIE ŞI INFORMAŢII 
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Studiul TNA efectuat în 2013 arată care sunt, în urma autoevaluării8, în România (Anexa 5, Fig. 

1,2,3), domeniile în care personalul consideră că are cea mai mare nevoie de instruire. Aceste 

domenii diferă în funcție de nivelul personalului, astfel:  

 Personalul anagajat în instituții de nivel național și directorii administrațiilor de arii 

protejate (nivelurile 4 și 5) consideră că au nevoie să-și îmbunătățească competențele în 

(Anexa 5, Fig. 1):  

 FRM: MANAGEMENTUL FINANCIAR ŞI AL RESURSELOR 

 RTO: RECREERE ŞI TURISM 

 AWA: CONŞTIENTIZARE, EDUCAŢIE ŞI RELAŢII PUBLICE 

 CTI: COMUNICARE, TEHNOLOGIE ŞI INFORMAŢII 

 SDC: DEZVOLTARE DURABILĂ ŞI COMUNITĂŢI 

 

 Pentru personalul manageri de nivel mediu/specialiști (nivelul 3) – instruirea este 

considerată prioritară în domeniile (Anexa 5, Fig. 2):   

 

 SDC: DEZVOLTARE DURABILĂ ŞI COMUNITĂŢI 

 RTO: RECREERE ȘI TURISM 

 HUM: MANAGEMENTUL ŞI DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 

 CTI: COMUNICARE, TEHNOLOGIE ŞI INFORMAŢII 

 FRM: MANAGEMENTUL FINANCIAR ŞI AL RESURSELOR 

 Pentru personalul de teren / rangeri (nivelul 2) – este considerată prioritară instruirea 

în domeniile ( Anexa 5, Fig. 3):  

Pentru România (Fig ...) 

 SDC: DEZVOLTARE DURABILĂ ŞI COMUNITĂŢI 

 HUM: MANAGEMENTUL ŞI DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE      

 FRM: MANAGEMENTUL FINANCIAR ŞI AL RESURSELOR 

 CMP: EVALUARE, PLANIFICARE ŞI MANAGEMENT PENTRU CONSERVARE, dar și RTO 

 

În mare parte angajaţii din domeniul ariilor protejate consideră necesară îmbunătăţirea cunoştinţelor în 

domenii de bază, ceea ce se explică printr-o pregătire generală la nivel scăzut în domeniul ariilor 

protejate pînă la angajare (Universitate, Master). În cazul distribuirii necesarului de pregătire 

profesională pe nivele ocupaţionale, grila se modifică substanțial (Tabelele 5 și 6).  

 

                                                           
8 Autoevaluarea s-a făcut numai în România pentru o serie de domenii predefinite:  vezi tabel Anexa... 
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Tabel 5 – Paralelă Republica Moldova – România – regional, Clasamentul preferinţelor managerilor pentru 
subiectele cursurilor viitoare – TNA 2013 

 
 
 

CATEGORIE DE COMPETENȚE MOLDOVA ROMANIA regiune 

GEN COMPETENŢE GENERALE 1 4 3 
 
FRM 

MANAGEMENTUL FINANCIAR ŞI AL RESURSELOR 5 8 10 

HUM MANAGEMENTUL ŞI DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 5 6 11 
CTI COMUNICARE, TEHNOLOGIE ŞI INFORMAŢII 5 9 6 

FCR 
ABILITĂŢI PENTRU LUCRUL ÎN TEREN ŞI ALTE ABILITĂŢI 
PRACTICE 4 1 

4 

CMP 
EVALUARE, PLANIFICARE ŞI MANAGEMENT PENTRU 
CONSERVARE 3 5 

2 

SDC DEZVOLTARE DURABILĂ ŞI COMUNITĂŢI 5 11 8 
PAM POLITICI, PLANIFICARE ŞI PROIECTE PENTRU ARII PROTEJATE 2 2 1 
LAW APLICAREA LEGISLAŢIEI 5 10 7 
RTO RECREARE ŞI TURISM 5 3 5 
AWA CONŞTIENTIZARE, EDUCAŢIE ŞI RELAŢII PUBLICE 5 7 9 
 

Tabel 6 – Paralelă Republica Moldova – România, Clasamentul nevoilor de dezvoltare a capacităţilor la 
nivel de ţară 

CATEGORIE DE COMPETENȚE 
Level 4/5 Level 3 Level 2 

MD RO MD RO MD RO 

GEN COMPETENŢE GENERALE       

FRM 
MANAGEMENTUL FINANCIAR ŞI AL 
RESURSELOR 

2 1  5  4 

HUM 
MANAGEMENTUL ŞI DEZVOLTAREA 
RESURSELOR UMANE 

4   2  2 

CTI COMUNICARE, TEHNOLOGIE ŞI INFORMAŢII  5  3 5 2 

FCR 
ABILITĂŢI PENTRU LUCRUL ÎN TEREN ŞI ALTE 
ABILITĂŢI PRACTICE 

      

CMP 
EVALUARE, PLANIFICARE ŞI MANAGEMENT 
PENTRU CONSERVARE 

3  1  2 5 

SDC DEZVOLTARE DURABILĂ ŞI COMUNITĂŢI    1  1 

PAM 
POLITICI, PLANIFICARE ŞI PROIECTE PENTRU 
ARII PROTEJATE 

1 4 2    

LAW APLICAREA LEGISLAŢIEI   3  4  
RTO RECREARE ŞI TURISM  2 3 4 3  
AWA CONŞTIENTIZARE, EDUCAŢIE ŞI RELAŢII PUBLICE 4 3 3  1  
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Concluzii: 

 

În Republica Moldova, pregătirea profesională în domeniul ariilor protejate reprezintă o activitate „de 

oportunitate”, cursurile fiind în mare parte implementate în cadrul unor proiecte cu finanţare străină şi 

nu sunt regulate. Cu toate acestea există un singur curs introductiv în domeniul ariilor protejate care 

este implementat de către Agenţia „Moldsilva”. Acest curs din cadrul unui programul intern al Agenţiei 

Moldsilva de formare profesională este însăşi insuficient şi nu asigură informarea suficientă şi formarea 

profesională durabilă a participanţilor. Anual pentru pădurari sunt destinate 4 ore de formare 

profesională pentru pădurari. Pentru alte categorii: Inginer silvic şef – 10 ore şi inginer fond forestier, şef 

ocol, maiştri – 4-6 ore.  

 

Subiectele cursurilor desfăşurate în România în ultimul timp au acoperit o paletă foarte îngustă de 

subiecte şi nu acoperă domeniile principale de activitate ale AP. 

Nu există niciun program naţional sistematic de formare profesională la nivelul MMAP sau RNP-

Romsilva; derularea unor astfel de cursuri a depins în mare măsură de iniţiative din partea unor ONG-

uri. Nu este clar dacă există bugete interne speciale pentru formarea profesională. 

 

 Recomandări generale pentru creșterea capacității profesionale 

Pentru Moldova:  

 Elaborarea unui program de bază, comun pentru toţi angajaţii ariilor protejate, în 

special pentru personalul tehnic și rangeri.  

 Continuarea livrării cursului introductiv în domeniul ariilor protejate de către Agenţia 

„Moldsilva”, pentru tot personalul relevant , dar acesta trebuie să fie actualizat în conformitate 

cu feedback-ul transmis de participanți și, acolo unde este necesar , adaptat la nevoile specifice 

ale silvicultorilor calificați. Ar fi necesară adăugarea unei secțiuni despre interacțiunile( pozitive 

și negative ) silvicultura comercială și mediu. 

 Organizarea creșterii capacității profesionale pentru personalul din cadrul PN Orhei. 

Personalul nou angajat din Parcul Național va necesita un program de formare extins, deoarece 

acesta este primul Parcul Național din țară și ar trebui să acționeze ca un model pentru alte 

situri similare în viitor. Multe dintre abilitățile necesare pentru un management mutifuncțional 

al AP lipsesc în prezent. 

 Dezvoltarea capacităţilor pentru lucrul cu comunităţile. Rezultatele evaluărilor arată în mod 

clar că este necesară îmbunătăţirea capacităţilor angajaţilor de la toate nivelurile pentru lucrul 

cu comunităţile. Acest lucru va fi deosebit de important pentru stabilirea Parcurilor Naționale și 

Rezervațiilor Biosferei. Cursurile oferite ar trebui să acopere nu doar principiile şi teoria de bază, 
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ci şi aptitudinile personale, practice legate de lucrul cu comunităţile, de exemplu comunicarea 

inter-personală, soluţionarea conflictelor sau dezvoltarea unor strategii de conştientizare la nivel 

local. 

 Dezvoltarea capacităţilor în domeniul biologiei aplicate pentru conservare şi al managementului 

conservării. Această categorie reprezintă un punct slab major. Deoarece conservarea este 

funcţia de bază a ariilor protejate (după cum a stabilit IUCN), este necesar ca această 

problematică să fie abordată. 

Pentru România:  

 Elaborarea unui program de bază, comun pentru toţi angajaţii ariilor protejate. Ar fi 

mai eficient şi mai operativ, decât să se iniţieze multe cursuri mai mici, să se elaboreze 

un curs de bază standard (şi eventual obligatoriu) care să acopere aptitudinile şi 

cunoştinţele esenţiale pentru toţi angajaţii implicaţi în AP din România, indiferent 

pentru cine lucrează. Acest curs ar trebui oferit intern de către persoanele responsabile 

cu formarea profesională şi/sau de către o echipă naţională de dezvoltare a 

capacităţilor. 

 Elaborarea şi furnizarea de cursuri pentru implementarea unui sistem comun de 

planificare, monitorizare şi raportare pentru AP, pentru toate administraţiile şi 

autorităţile ariilor protejate. 

 Dezvoltarea capacităţilor de planificare şi management pentru turism şi recreere. 

Acest subiect a fost identificat ca una din nevoile cele mai stringente pentru angajaţii de 

la Nivelul 3 şi Nivelul 4/5.  

 Dezvoltarea capacităţilor pentru lucrul cu comunităţile. Rezultatele evaluărilor arată în 

mod clar că este necesară îmbunătăţirea capacităţilor angajaţilor de la toate nivelurile 

pentru lucrul cu comunităţile. Cursurile oferite ar trebui să acopere nu doar principiile şi 

teoria de bază, ci şi aptitudinile personale, practice legate de lucrul cu comunităţile, de 

exemplu comunicarea inter-personală, soluţionarea conflictelor sau dezvoltarea unor 

strategii de conştientizare la nivel local. 

 Organizarea unei serii de seminarii/ evenimente de învăţare facilitate pentru angajaţii 

din conducerea AP. 

 Dezvoltarea capacităţilor în domeniul biologiei aplicate pentru conservare şi al 

managementului conservării. Această categorie reprezintă un punct slab major. 
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Deoarece conservarea este funcţia de bază a ariilor protejate (după cum a stabilit IUCN), 

este necesar ca această problematică să fie abordată. 

 Păstrarea şi actualizarea aptitudinilor şi cunoştinţelor angajaţilor implicaţi în aplicarea 

legii şi protecţie. 
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3. OPORTUNITĂȚI PENTRU FORMAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI 
ARIILOR PROTEJATE 

3.1. Sistemul de formare profesională a personalului angajat în managementul ariilor 

protejate 

3.1.1. Structura sistemelor de formare din România și Moldova 

Analiza sistemelor de formare din cele două țări s-a raportat la structura unui sistem ideal de formare 

profesională. Aceasta cuprinde atât cadrul national de recunoaștere oficială a ocupațiilor (COR, CORM) și 

ocupațiile în sine, pentru care sunt definite standarde ocupaționale, cât și din sistemul care permite 

dobândirea și certificarea competențelor (Figura  7).  

Figura 7 – Componentele unui sistem ideal de formare profesională 

 

Nomenclatorul ocupațiilor din cele două țări cuprinde 3 ocupații comune din sfera managementului 

ariilor protejate, pentru care dezvoltarea standardelor ocupaționale se află în stadii diferite (Tabel 7). 

Spre deosebire de Republica Moldova, unde nici una din cele 4 ocupații înregistrate nu dispune de 

standarde ocupaționale, în România 3 din cele 4 ocupații existente au standarde ocupaționale aprobate.  

 

 

A.2. Standarde 

ocupaționale pentru 

ocupațiile existente 

înregistrate 

(adaptate nevoilor) 

 

A.1. Cadrul de calificare 

 (lista ocupațiilor 

înregistrate și procedura 

de înregistrare a acestora) 

 

B.Sistemul de angajare 

și avansare bazat pe 

performanță 

(pe competențe și 

utilizarea eficientă a lor în 

raport cu sarcinile) 

C.Sistemul de evaluare, 

verificare și dobândire a 

competențelor 

(instruire, certificare) 
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Tabelul 8– Ocupații înregistrate oficial în România și Moldova 

Denumirea 

ocupației 

Înregistrată 

oficial în: 

Încadrare în COR Nivel de 

calificare CNC 

Sector SO 

Ranger  

 

sau ”agent 

de teren” în 

MD 

RO cod COR  511315: grupa de 

bază 5113 - ghizi,  

grupa majoră 5- lucrători în 

domeniul serviciilor,  

subgrupa majoră 51 - 

lucrători în domeniul 

serviciilor personale,  

grupa minoră 511 – 

însoțitori de zbor, 

conductori și ghizi 

 

3 – studii medii turism, 

servicii 

aprobat în 

2008 

MD cod CORM: 511307 2 - studii liceale, 

vocaţionale sau 

tehnice 

postsecundare 

protecţia 

mediului  

în curs de 

elaborare 

Custode 

pentru arii 

protejate 

RO cod COR  511316: grupa de 

bază 5113-ghizi,  

grupa majoră 5- lucrători în 

domeniul serviciilor, 

subgrupa majorp 51 - 

lucrători în domeniul 

serviciilor personale, grupa 

minoră 511 – însoțitori de 

zbor, conductori și ghizi 

3 - studii medii turism, 

servicii 

în curs de 

elaborare 

MD 511303 2 - studii liceale, 

vocaţionale sau 

tehnice 

postsecundare 

protecţia 

mediului 

în curs de 

elaborare 

Ecolog 

pentru arii 

protejate 

RO cod COR  213301 4 - studii 

superioare 

protecția 

mediului 

aprobat în 

2008 

Inginer 

pentru 

asigurarea 

MD 213235 4 - studii 

superioare 

protecţia 

mediului 

în curs de 

elaborare 
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regimului 

arii 

protejate 

Specialist 

arii 

protejate 

RO cod COR  213306: grupa de 

bază 2133 - specialiști în 

domeniul protecției 

mediului, grupa majoră 2 – 

specialiști în diverse 

domenii de activitate, 

subgrupa majora 21 – 

specialiști în domeniul 

științei și ingineriei,  

grupa minoră 213 – 

specialiști în științele vieții 

(ocupație introdusă prin 

Ordinul MMFPS 177/2012, 

respectiv Ordinul INS 

81/2012) 

6  - studii 

superioare 

protecția 

mediului 

aprobat în 

2014 

MD 213305 4 - studii 

superioare 

protecţia 

mediului 

în curs de 

elaborare 
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Figura 8. Ocupații existene în România pe niveluri de calificare IUCN 

 Înregistrarea ocupațiilor și autoritățile responsabile: 

În Republica Moldova, conform legislaţiei în vigoare clasificarea ocupaţiilor, înregistarea, modificarea şi 
completarea de noi ocupaţii cît radierea unei ocupaţii se efectuează de către Ministerului Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei în baza Hotărîrii Guvernului nr.461 din 2 iulie 2013, Ordinul ministrului nr. 
22 din 03.03.2014 privind Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14). Clasificatorul 
ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM) este armonizat cu Clasificarea Internațională Standard a 
Ocupațiilor ISCO-08 și este compatibil cu Clasificarea ocupațiilor din România și din unele țări ale 
Comunităţii Statelor Independente (Rusia, Belarusi), asigurîndu-se transparenţa informaţiei economico-
sociale în domeniul resurselor şi utilizării forţei de muncă. Nivelurile instruirii formale sunt stabilite în 
conformitate cu definițiile Clasificării internaționale standard a educației (ISCED), necesar pentru 
îndeplinirea calificată a sarcinilor și atribuțiilor. 

Standardele Programelor şi Programele de formare profesională continuă sînt elaborate de sinestătător 

de către instituţiile abilitate cu formarea profesională continuă, în baza documentelor normative 

stabilite, luîndu-se în consideraţie necesităţile organizaţiilor beneficiare şi Normele metodologice, 

aprobate ulterior de Ministerul Educaţiei. 
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În România, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice are în atribuții 

sarcina de a actualiza, periodic, Clasificarea Ocupațiilor din România (COR), împreună cu Institutul 

Național de Statistică, nomenclator unitar al ocupatiilor realizat in Romania, care a fost elaborat pentru 

alinierea la standardele internationale ale Uniunii Europene (ISCO - 88 COM) si ONU (ISCO - 88) și 

asigurarea transparenței informației economico-sociale în domeniul resurselor și utilizării forței de 

muncă. 

Actualizarea COR- lui se face în baza procedurii de actualizare aprobată prin ordinul comun al Ministrului 

Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 270/2002 si al Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 

273/2002, publicat în Monitorul oficial nr.531/2002 Partea I. 

Conform acestei proceduri, actualizarea COR se face din initiațiva utilizatorilor (a organelor 

administrației publice centrale și locale, unităților bugetare, agenților economici, indiferent de forma de 

proprietate, organizațiilor patronale, sindicale, profesionale și politice, fundațiilor, asociațiilor, 

persoanelor fizice si juridice). 

Cererile pentru actualizarea COR însoțite de documentația necesară se transmit la Direcția Programe și 

Strategii Forță de Muncă. 

 

Figura nr. 9 - Paralelă Republica Moldova – România  - tipologii de furnizori de cursuri 

Republica Moldova România 

  

 

În România există patru programe de formare profesională certificate, ce se referă la domeniul 

managementului ariilor protejate:Ranger (63 ore), Specialist Arii Protejate ( 60 ore), Facilitator de 
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dezvoltare comunitară (30 ore), (adaptat de ProPark la nevoile managementului ariei protejate), 

Asistent Relații Publice și comunicare (40 ore), (adaptat de ProPark la nevoile managementului ariei 

protejate), precum și cursuri individuale în cadrul programelor Universităților din România (conform 

ofertei de formare profesională din Anexa 3).  

Actualmente în Republica Moldova există doar un singur curs certificat în domeniul planificării şi 

managementului ariilor protejate – „Curs introductiv în domeniul ariilor protejate. Elemente de bază”, 

elaborat de către ProPark şi Costel Bucur în 2011-2012 în cadrul proiectului UNDP/GEF “Fortificarea 

capacităţilor institutionale şi a reprezentativităţii sistemului de arii protejate în Moldova”. Acest curs, cu 

o durată de 20 ore a fost livrat pe parcursul anului 2012 angajaţilor administraţiilor ariilor protejate, 

personalului silvic responsabil de arii protejate şi altor factori interesaţi. Acest curs a fost preluat de 

către Agenţia “Moldsilva”, şi se regăseşte în Planul instituţiei pentru pregătirea profesională a 

personalului silvic.  

Mai sunt întâlnite activităţi sporadice de formare profesională în cadrul implementării unor proiecte 

transfrontaliere bilaterale sau regionale, care au fost implementate mai ales pentru personalul ariilor 

protejate riverine (Prut şi Nistru) acele din regiunea Dunării (e.g. proiectul Project MIS ETC 1716 (CBC) 

“Consolidarea rețelei de arii natural protejate pentru protejarea biodiversității și dezvoltării durabile în 

regiunea Delta Dunării și Prutul Inferior – Natura PAN”), precum și câteva cursuri universitare în 

domeniul managementului ariilor protejate. 

În România pentru a furniza programe de formare profesională trebuie să te autorizezi ca furnizor de 

formare profesională, adică prestator de servicii de formare profesională. În prezent sunt înregistrați la 

nivel național aproximativ 2500 de astfel de furnizori, alături de peste 200 centre de evaluare. 

Oferta de cursuri și programe de formare profesională la nivel național este prezentată în Anexa 3. 
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3.2. Programe de formare  și instruire relevante disponibile 

 În Republica Moldova  

Ordinul nr. 85/13.03.2014 privind organizarea și desfășurarea cursurilor de perfecționare a 

cadrelor în anul 2014 – recunoaște necesitatea perfecționării personalului silvic, aprobă Planul 

tematico-didactic pentru perfecționarea personalului silvic și atribuie ICAS responsabilitatea de 

a asigura implementarea acestuia.  

În ultimii ani, cheltuielile publice pentru educaţie au depăşit 9% din PIB, un nivel extrem de 

ridicat al cheltuielilor în comparaţie cu cel în regiune. Cu toate acestea, aceste cheltuieli sporite 

deocamdată nu au fost reflectate prin îmbunătăţiri comparabile în rezultate educaţionale. 

În acelaşi timp, reforma continuă a sistemului de învăţământ din Moldova are menirea de a 

ajuta la reducerea decalajului dintre cererea de pe piaţa forţei de muncă şi ceea ce este poate 

oferi acest sistem. Calitatea scăzută a forţei de muncă este recunoscută ca o constrângere 

principală pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova  şi urmează a fi abordată prin 

punerea în aplicare a strategiei de dezvoltare naţională a Republicii Moldova 2020 şi a 

implementării Acordului de Asociere cu UE. 

Formarea profesională continuă se realizează în baza programelor speciale, elaborate şi aplicate 

de instituţiile abilitate în baza documentelor normative stabilite, luîndu-se în considerare 

necesităţile organizaţiilor beneficiare, cerinţele stabilite de stat faţă de nivelul minim de 

cunoştinţe necesare pentru obţinerea calificărilor suplimentare şi coordonate cu Ministerul 

Educaţiei şi ministerele de resort. Persoanele care au încheiat cu succes cursurile sau 

programele de formare profesională continuă şi au susţinut testele de evaluare primesc 

certificate, adeverinţe sau  diplome de calificare profesională.  

În scopul coordonării activităţii de formare profesională continuă, pe lîngă Ministerul Educaţiei 

activează Consiliul Naţional de Formare Profesională Continuă format prin hotărîre de Guvern 

din reprezentanţi ai Cancelariei de Stat,  autorităţi ale administraţiei publice centrale, 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei, sindicatelor, patronatelor şi ai instituţiilor specializate în 

formarea profesională continuă şi care exercita funcţii de coordonare şi consultative. 

România: la ora actuală, în cadrul RNP- Romsilva există un program anual de instruire pentru 

personalul din cadrul administrațiilor de arii protejate, care se stabilește la începutul anului. 

Acesta se bazează strict pe problemele apărute în activitate și vine să îmbunătățească 

activitatea pe latura respectivă. Instruirile sunt de obicei căteva la număr pe parcursul anului. 
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Formarea profesională a salariaților din cadrul Romsilva se poate realiza prin următoarele 

forme: 

 participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de 

formare profesională, din țară sau din străinătate; 

 stagii de adaptare profesională la cerințele postului și ale locului de muncă; 

 stagii de practică și specializare, în țară și în străinătate; 

 formare individualizată; 

 alte forme de pregătire convenite între angajator și salariat. 

O componentă importantă a instruirii și creșterii capacității personalului o reprezintă instruirile 

la care personalul din AP participă direct prin intermediul Administrației, fără o analiză 

efectuată la nivel central. Acestea au fost numeroase în ultima vreme, pe diverse domenii, însă 

nu se bazează pe un plan coerent de formare profesională, bine elaborat și fundamentat pe 

nevoile reale ale personalului. Pentru ariile protejate nu există la moment un sistem special de 

evaluare a performanţelor.  

Formarea profesională continuă a echipelor de custodie intră în responsabilitatea fiecărui 

adiministrator în parte. Nu se precizează în Ordinul 1052/2014  (metodologia de atribuire în 

administrare şi custodie a ariilor naturale protejate din 03.07.2014) un număr de 

ore/cursuri/programe anual, nici alte condiții pe care acesta trebuie să le îndeplinească,  dar 

custodele este obligat să “asigure instruirea necesară a persoanelor implicate în activitatea de 

custodie prin participări la cursuri, seminare, instruiri şi alte forme de perfecţionare”. 
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3.3. Sistemul de evaluare profesională a personalului angajat în ariile protejate 

 

În Republica Moldova evaluarea performanțelor individuale ale personalului este reglementată de către 

Codul Muncii. Pentru funcţionarii publici (inclusiv cei implicaţi în gestionarea AP: Moldsilva, Ministerul 

Mediului) evaluarea performanțelor individuale ale personalului este reglementat prin intermediul 

Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici (în 

continuare – Regulament) care a fost elaborat în temeiul art.34 alin.(9) al Legii nr.158-XVI din 4 iulie 

2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.  Evaluarea se face anual, prin 

intermediul ei  se determină nivelul de îndeplinire a obiectivelor individuale de activitate şi a sarcinilor 

care le revin funcţionarilor publici. Aceasta include monitorizarea continuă a rezultatelor obţinute de 

funcţionarii publici, identificarea necesităţilor de dezvoltare profesională şi a barierelor întîmpinate în 

vederea obţinerii unei performanţe profesionale individuale optime. 

 

Pentru ariile protejate din România nu există la acest moment un sistem special de evaluare a 

performanţelor. Evaluarea performanţelor angajaţilor din domeniul ariilor protejate fiind integrat în 

indicatori valabili pentru întreaga activitate silvică şi vizează doar respectarea regimului de arie 

protejată. 

Evaluarea performanțelor individuale este reglementată în cadrul RNP-Romsilva prin Procedura de 

evaluare a personalului angajat în cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, ce are ca scop 

evaluarea angajaţilor Regiei, în raport cu cerinţele de performanţă asociate postului, este realizată de 

către managerul direct al evaluatului (putând fi realizată şi de alţi evaluatori din organizaţie sau din afara 

acesteia, la decizia conducătorului unităţii).  

Procedura de evaluare se aplică la angajare, după perioada de probă, cu ocazia evaluărilor periodice, 

anuale, (pentru a aprecia măsura în care angajatul satisface/continuă să satisfacă cerinţele de 

performanţă asociate postului), imediat, după o abatere disciplinară sau profesională, în care a fost 

implicat angajatul, în situaţia transferului personalului silvic, de la o unitate la alta.  

Procesul de evaluare se realizează urmărind cerinţele stabilite în legislaţia muncii, în regulamentele 

interne şi în contractul colectiv de muncă în vigoare. Evaluarea se face pe baza unor categorii/criterii de 

evaluare, iar Pentru fiecare criteriu de evaluare se acordă o notă de la 1 la 5 ( 1-„nesatisfăcător”; 2 – 

„satisfăcător”; 3 – „mediu”; 4 – „bine”; 5 – „foarte bine”). 

În cazul evaluării periodice (anuale) a angajaţilor, organizaţia îşi evaluează angajaţii, pentru a aprecia 

măsura în care aceştia satisfac cerinţele asociate postului, urmărind categoriile/criteriile de evaluare, iar 

în urma  acesteia dacă aprecierea performanţei evaluatului este: „satisfăcător”, „bine” sau „foarte bine” 

– angajatul va putea să lucreze pe postul pe care-l ocupă şi/sau, după caz, poate să fie propus pentru 

ocuparea unui alt post sau/şi poate fi recompensat; dacă rezultatul „nesatisfăcător” – angajatul este 
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propus pentru concediere, cu respectarea legislaţiei în vigoare (neîndeplinirea criteriilor de performanţă 

asociate postului). Salariaţii care au pregătire silvică şi care obţin calificativul „satisfăcător” sau 

„nesatisfăcător”, nu pot promova în grade sau gradaţii profesionale superioare, conform OUG nr. 

59/2009, privind Statutul personalului silvic. 

Promovarea nu se face pe criterii specifice pentru managementul ariei protejate, procedurile pentru 

promovare se rezumă în principal la posturile vacante, față de care personalul angajat are întâietate în 

prima etapă a concursului.  Candidații din afara RNP-Romsilva au acces la posturile vacante doar în 

conditiile în care postul vizat nu este ocupat de cineva din sistem. 

Evaluarea performanţelor și promovarea angajaţilor din administrațiiile ariilor protejate din cadrul RNP- 

Romsilva este astfel integrată în indicatorii valabili pentru întreaga activitate silvică şi vizează doar 

respectarea regimului de arie protejată. 

În cazul echipelor de custodie, evaluarea se face pe baza raportului anual de activitate, a cărui structură 

este stabilită în Anexa Nr. 5 la Metodologia de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale 

protejate din 03.07.2014.  

 

 Sistemul de dobândire și certificare a competențelor 

În Moldova formarea profesională continuă se realizează în baza programelor speciale, elaborate şi 

aplicate de instituţiile abilitate în baza documentelor normative stabilite, luîndu-se în considerare 

necesităţile organizaţiilor beneficiare, cerinţele stabilite de stat faţă de nivelul minim de cunoştinţe 

necesare pentru obţinerea calificărilor suplimentare şi coordonate cu Ministerul Educaţiei şi ministerele 

de resort. Persoanele care au încheiat cu succes cursurile sau programele de formare profesională 

continuă şi au susţinut testele de evaluare primesc certificate, adeverinţe sau  diplome de calificare 

profesională.  

În scopul coordonării activităţii de formare profesională continuă, pe lîngă Ministerul Educaţiei activează 

Consiliul Naţional de Formare Profesională Continuă format prin hotărîre de Guvern din reprezentanţi ai 

Cancelariei de Stat,  autorităţi ale administraţiei publice centrale, Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 

sindicatelor, patronatelor şi ai instituţiilor specializate în formarea profesională continuă şi care exercita 

funcţii de coordonare şi consultative. 

În România, în conformitate cu Legea Educației Naționale nr.1/2011, sistemul educativ românesc este 

reglementat de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice. 

Formarea profesională a adulților este gestionată în România de Autoritatea Națională pentru Calificări 

(ANC). Celelate organisme reprezentative în cadrul formării profesionale a adulţilor din România sunt: 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerele diverselor sectoare 
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economico-sociale, Naţională pentru Ocupare şi Formare Profesională, Comisiile de autorizare a 

furnizorilor de formare profesională, furnizorii de formare profesională a adulţilor: prestatorii de servicii 

de formare profesională, persoane juridice de drept public sau privat, care au prevazut în actul de 

înființare activități de formare profesională (cod CAEN 8559 - ,,Alte forme de învățământ n.c.a."). 

În conformitate cu art. 2 din Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a 

adulților, furnizorii de formare profesională sunt autorizați să desfășoare un anumit program de formare 

profesională de către comisiile de autorizare județene, respectiv a municipiului Bucuresti. Aceste comisii 

sunt înființate de catre Autoritatea Națională pentru Calificari (ANC). Pentru exercitarea atribuțiilor ce le 

revin, comisiile de autorizare sunt ajutate de secretariate tehnice. În România Sediile comisiilor de 

autorizare se află la sediile Agențiilor Județene pentru Plăți și Inspecție Socială  și agenția municipiului 

București. 

Programele de formare se pot organiza pentru: o calificare din Nomenclatorul calificarilor pentru care se 

pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare (NC), o ocupație din Clasificarea ocupațiilor 

din Romania (COR), o grupare de competențe sau o competență cheie din Lista de competențe cheie 

comune mai multor ocupații. 

Excepție fac furnizorii de formare autorizați pentru un program de calificare. Acestia pot organiza 

programe de inițiere pentru calificarea respectiva, în baza autorizației primite. 

 Standard ocupațional 

Pentru ocupația/calificarea supusă autorizării trebuie să existe standard ocupațional (SO)/ standard de 

pregătire profesională (SPP). SO existente, corespund uneori mai multor ocupații/calificări din COR 

(Codul Ocupațiilor din România)/Nomenclatorul Ocupațiilor (NC). Corespondența cu codul COR/NC este 

indicată în listele disponibile pe site-ul ANC. Atât SO cât și SPP, precum și listele respective se găsesc la 

adresa www.anc.edu.ro . 

Noul model de standard ocupaţional aprobat în România permite ca educaţia şi formarea profesională 

necesare dobândirii certificatului pentru practicarea unei ocupaţii să se realizeze în mod unitar la nivel 

naţional, similar ţărilor dezvoltate din Europa. 

În vederea elaborării unui standard ocupaţional, trebuie să se ţină cont de  principalele sarcini şi 

responsabilităţi specifice unei ocupaţii, aşa cum sunt menţionate  în standardul internaţional al 

clasificării ocupaţiilor (ISCO, www.ilo.org), în clasificarea ocupaţiilor din România – COR, precum şi în 

clasificarea europeană a aptitudinilor/competenţelor, calificărilor şi ocupaţiilor (ESCO, 

www.escoportal.eu )
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Aspecte comune – România – Republica Moldova 

Următoarea analiză (Tabelul 9) a fost realizată împreună cu membrii Grupului de Lucru (a se vedea Anexa 1) și enumeră problemele-

cheie care reprezintă punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și amenințările pentru dezvoltarea profesională individuală a 

personalului AP în RO și Mold. Analiza arată că o serie de resurse, structuri și mecanisme sunt deja în vigoare și reprezintă un bun punct 

de plecare pentru implementarea și dezvoltarea planului de acțiune, toate aceste aspecte fiind favorizate de contextul regional și 

european.  

 

Tabelul 9 Analiza SWOT 

Analiza SWOT pentru (1) Nivelul de instruire al personalului din AP (din perspectiva angajatului) 

Puncte tari Puncte slabe 

ANALIZA MEDIULUI INTERN 

 personalul angajat în domeniu are studii în domenii conexe 

(biologie, silvicultură, ecologie, etc.) 

 nivel general ridicat de studii pentru majoritatea lor (studii 

superioare, master, doctorat)  

 experiență practică, în teren 

 situație echilibrată din punct de vedere al grupelor de vârstă și 

al nivelului de experiență 

 pasiune față de doomeniul în care activează 

 flexibilitate și adaptabilitate (la condițiile uneori dificile de 

muncă) 

 conștientizează necesitatea formării profesionale, sunt 

interesați să-și dezvolte competențele 

 nivel redus de motivare legat de confortul profesional 

inadecvat/insuficient 

 atitudine în general reactivă (lipsa unui spirit pro-activ, lipsa 

inițiativei) 

 lipsa competențelor specifice în unele domenii/subdomenii 

specifice managementului AP (e.g. monitorizarea speciilor și 

habitatelor, comunicare inter și intra-organizațională, scrierea 

de proiecte, achiziții publice, gestionarea conflictelor, etc – 

vezi TNA) 

 nivel scăzut de cunoaștere a unor limbi străine  

 lipsa ablităților ITC (utilizare calculator, GIS, etc) – în special în 

Moldova 

 tentația ”falsificării” instruirii la care participă (e.g. superficial 
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sau doar pentru diplomă) 

Oportunități Amenințări 

ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

 există un cadru legislativ care permite formarea profesională 

 există cursuri de profil/sunt posibilități de formare în domeniu, 

care acoperă o gamă largă de competențe, ținând cont de 

necesitățile prioritare – RO 

 există programe care permit schimburile de experiență, vizitele 

de studiu, acordând și finanțare 

 posibilități de e-learning (doar în limba EN)  

 

 lipsa motivării financiare adecvate 

 lipsa sistemului de valori din societate, care nu pune suficient 

accentul pe perfomanță și calitate 

 lipsa uni sistem real de evaluare a performanțelor personalului 

și a unui sistem de valorizare a nivelului superior de instruire 

 lipsa cererii din partea autorităților competente și a 

angajatorilor pentru calificarea în domenii de competență 

specifice MAP (lipsa recunoașterii calificării pt ex. rangeri, 

specialiști AP, etc) 

 neclarități în fișa postului – sarcinile personale nu sunt clar 

definite 

 suprasolicitare la locul de muncă (prea multe sarcini, uneori 

foarte diferite) 

 alți factori externi demotivanți: (cumul da factori: salariile, 

oportunitățile de promovare/creștere profesională, lipsa 

prestigiului profesiei, instabilitatea contextului, etc) 

 sistemul în care se lucrează nu permite aplicarea unor 

competențe speciale dobândite de către angajați. 
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Analiza SWOT pentru (2) SISTEMUL DE INSTRUIRE a PERSONALULUI ANGAJAT în MANAGEMENTUL AP 

Puncte tari Puncte slabe 

ANALIZA MEDIULUI INTERN 

 există câțiva furnizori de pregătire profesională în 
domeniul MAP - RO 

 există masterate în domeniu (Sibiu, Cluj, 
București) - RO  

 există în sistem persoane competente care pot fi  
traineri/mentori (unii sunt deja) 

 există ocupații înregistrate care acoperă în mare 
domeniile de competență relevante pentru MAP - 
RO  

 standard ocupațional aprobat pentru SAP – RO 

 există evaluări recente ale necesarului de instruire 
pentru personalul din AP (TNA); se cunosc 
domeniile prioritare în care este necesară 
dezvoltarea competențelor  

 există câteva materiale didactice în domeniu, în 
limba RO (puține însă) 

 inexistența unui sistem de formare profesională pentru angajații din AP – 
MOLD 

 programele universitare existente nu acoperă toată gama de competențe 
relevante și sunt prea puțin orientate spre latura practică.  

 insuficient personal calificat, dedicat managementului AP, insuficienți 
specialiști 

 sistem prea birocratic de acces la programele de formare profesională (sunt 
necesare multe cereri, multe aprobări pentru ca angajații să se poată 
înscrie la un curs, etc)  

 costurile formării sunt uneori limitative, în special pentru cei din mediul 
ONG 

 ocupațiile înregistrate nu acoperă întreg necesarul de competențe  

 lipsa standardelor ocupaționale (MOLD). În RO nu sunt SO pentru toate 
ocupațiile relevante (e.g. ranger, manager AP, manager destinație 
ecoturistică).   

 nu sunt clar definite nivelurile / gradele de formare a personalului pt 
fiecare funcție specifică MAP 

 lipsa standardelor ocupaționale aprobate/adecvate pentru alte ocupații 
conexe 

 în formarea din domeniile conexe (ecologie, silvicultură, etc.) nu sunt 
integrate suficient cunoștințele și competențele specifice domeniului MAP 

 lipsa interesului managerilor de AP pentru formare profesională a 
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angajaților (în special în domeniul silvic, în care personalul are doar o parte 
din normă dedicată MAP, dar și în instituțiile publice) 

 angajatorul nu solicită (adesea) la angajare calificarea personalului în 
domeniile specifice MAP; nu se ține cont de acest lucru.   

 lipsa sistemului de certificare 

 incoerență în livrarea cursurilor (dpdv al necesităților, al beneficiarilor, etc) 

 nu se ține cont întotdeauna de necesitățile reale atunci când se solicită 
cursuri (ex prin POS sau diferite proiecte) 

 materialele suport în limba română sunt insuficiente (majoritatea sunt în 
EN). 

Oportunități Amenințări 

ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

 există linii de finanțare pe care se pot accesa 
fonduri pentru formarea profesională (POS DRU, 
POS mediu, GEF) 

 există un sistem de asigurare a calității 
conținutului programelor de învățământ pentru 
masterat  (în RO) 

 sistemul de formare profesională este în curs de 
adaptare la standardele europene  (sistem de 
credite, etc.) 

 existența programelor și a furnizorilor de formare 
la nivel internațional (e.g. MSC Universitatea 
Klagenfurt, EUROPARC Spania, ș.a, program online 
CBD) 

 interesul european și IUCN pentru standardizare și 
recunoașterea ocupațiilor din MAP 

 posibilitatea creșterii capacității de management 
prin implementarea de proiecte 

 atribuirea de arii protejate care încă nu sunt luate 

 lipsa fondurilor proprii pentru formare profesională a personalului în rândul 
managerilor de AP (RNP, ONG-uri, custozi) 

 lipsa unui sistem adecvat de monitorizare a nivelului de competență 
personalului angajat în MAP 

 lipsa/neaplicarea unui sistem de creștere profesională (grade profesionale) 

 ocupațiile specifice MAP nu sunt recunoscute la nivel european 

 sistemul de valori din societate, care nu valorizează suficient performanța și 
calitatea 

 promovare insuficientă a ocupațiilor, care le face să pară neatractive  

 fluctuații de personal în administrațiile de AP 

 flexibilitatea redusă a finanțatorilor în implementarea proiectelor care 
includ formare profesională – ghidurile de finanțare nu țin cont de 
necesitățile pentru formare în acest domeniu 

 evaluarea superficială/nerealistă a componentei de formare profesională în 
cadrul proiectelor finanțate (costuri, durată, calitate, etc.) de către 
beneficiarii de finanțări, care urmare a necunoașterii problemei 

 nu există o cultură instituțională care să încurajeze autoperfecționarea 
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în administrare – RO 

 acordurl de asociere – MOLD & RO 

 promovarea parteneriatelor dintre furnizorii de 
formare și Universitățile – RO 
 

 lipsa sprijinului politic pentru MAP și a unei strategii pentru formarea 
profesională a personalului AP. 
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Partea a II – a: STRATEGIA PENTRU CREȘTEREA CAPACITĂȚII PROFESIONALE A 
PERSONALULUI ARIILOR PROTEJATE  

4. Grupuri țintă  

 

În funcție de rolul și importanța lor în cadrul sistemului de management al ariilor protejate, grupurile 

țintă vizate de acest plan, au fost împărțite în trei categorii de prioritate (Tabelul 10). 

Măsurile propuse în cadrul acestui Plan se adresează în principal personalului angajat activ în 

managementul efectiv, planificare și luarea deciziilor strategice, tactice sau operaționale la nivel național 

și local (de ex. cei din cadrul agențiilor sau regiilor naționale, ministerelor, etc, respectiv Consiliile 

Științifice) și în dezvoltarea cadrului legislativ și al politicilor.   

În al doilea rând, aceste măsuri au în vedere proprietarii și entitățile responsabile legal pentru 

gestionarea resurselor și terenurilor din ariile protejate, utilizatorii acestora, instituțiile de control și 

coordonare din sectoare conexe protecției naturii. Nu în ultimul rând, creșterea capacității profesionale 

este importantă pentru factori interesați care au un rol și un interes indirect în ariile protejate – cum 

sunt membrii Consiliilor Consultative (alții decât cei deja amintiți), precum și Academiile naționale, care 

dețin deja expertiză în domeniu, însă pot beneficia de programe de formare continuă și actualizare a 

competențelor. 

Tabelul 10  Grupurile țintă 

Prioritate I Prioritate II Prioritate III 

Personalul angajat în 
managementul ariilor 
protejate din România și 
Moldova 

Entități cu rol de decizie și 
coordonare/supervizare la 
nivel național și regional, 
precum:  

 în România – Ministerul 

Mediului, Apelor și Pădurilor, 

Regia Națională a Pădurilor 

Romsilva (RNP), Agenția 

Națională de Protecția 

Mediului (ANPM),   

 în Moldova: Ministerul 

Autorități de control, precum:  

 în România: Garda Națională de 

Mediu, Comisariatul Regional pentru 

Silvicultură și Vânătoare, Agenția 

pentru Protecția Mediului,Garda 

Forestieră (în România și Moldova)  

 în Moldova: Inspectoratul Ecologic 

de Stat 

Autorități cu rol de coordonare la 
nivel național în sectoare conexe 
(ex. utilizarea resurselor):  

 în Moldova: Agenția ”Apele 

Moldovei”, Agenția pentru Geologie 

și Resurse Minerale, etc 

 Academia de Științe a 

Moldovei 

 Academia Română – Comisia 

pentru Ocrotirea 

Monumentelor Naturii 

 Consiliile consultative ale 

ariilor protejate cu structură 

proprie de administrare (în 

România) 

 Alte categorii de factori 

interesați cu rol secundar în 

managementul AP 
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Mediului al Republicii 

Moldova, Moldsilva, etc 

Entități cu rol de decizie și 
coordonare/supervizare la 
nivel local:  

 Consiliile Științifice de 

Administrare (în România, 

pentru ariile protejate cu 

structură proprie de 

administrare, în Moldova 

pentru rezervațiile științifice) 

Consiliul Național al ariilor 

protejate din Moldova 

 în România: Agenția ”Apele 

Române”, APIA, ANPA, ANRM, etc  

Administratori și utilizatori de 
resurse și terenuri din AP:  

 autorități locale și județene,  

 silvici, ape finanțări (ex. APIA), 

pescuit, agricultură, resurse 

minerale, infrastructură) 

  

 amenajiști 

 autorități din domeniul turismului 

 

 

În același timp, beneficiarii acestui plan sunt autoritățile naționale responsabile pentru protecția naturii, 

formare profesională și educație, de a căror implicare în adoptarea și coordonarea implementării acestui 

plan depinde funcționalitatea și impactul pozitiv al acestuia în viitor.  

Ministerele mediului din ambele țări precum și agențiile naționale implicate în gestionarea ariilor 

protejate (cum sunt Romsilva și Moldsilva) depinde și asigurarea alocării, cel puțin parțiale a resurselor 

necesare pentru implementarea planului, precum și integrarea obiectivelor acestui plan în planuri 

similare ale sectoarelor conexe relevante pentru managementul ariilor protejate.  
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5. Viziune și obiective  

5.1. Viziune privind formarea profesională a personalului anagajat în managementul AP 

Planul își propune crearea unui sistem de formare profesională pentru managementul ariilor 

protejate, care să fie funcțional, standardizat și oficializat, accesibil, armonizat permanent cu 

noile standarde din domeniu, bazat pe profesionalism, cu o orientare practică, coordonat de la 

nivel central, care să reflecte nevoile reale ale angajatorului, să asigure recunoașterea 

angajaților și dinamica pe piața europeană a muncii.     

 

 

 

5.2. Direcții și obiective    

Planul se structurează pe 3 direcții (Tabelul 11) care au în vedere dezvoltarea și perfecționarea 

sistemului de formare profesională pentru acest sector de activitate, atât prin completarea și 

consolidarea cadrului legal și metodologic, cât și prin perfecționarea și creșterea capacității profesionale 

care să întrunească standardele de calitate compatibile cu cele de la nivel internațional, a mecanismelor 

necesare livrării și accesibilizării acesteia în rândul grupurilor țintă și monitorizării impactului acestuia. 

Fiecare dintre cele trei direcţii reprezintă un program al Planului Strategic şi include un plan de acţiuni 

detaliat care să fie implementat în următorii 5 ani.  

      

Tabelul 11 – Direcții și obiective ale planului strategic 

Programe Obiective 

P.1. Dezvoltarea 
cadrului pentru 
profesionalizarea 
ariilor protejate 
 

O1. Stabilirea cadrului legal în vederea creării unui corp specializat al celor 

care lucrează în AP 

O2. Crearea unui sistem de formare profesională  

O3. Consolidarea sistemului ocupațional pentru managementul ariilor 

protejate 

P.2. Programul de 
creștere a capacității 
profesionale   

O1. Crearea unei oferte de formare diversificate care să răspundă cerințelor 

practice de formare în AP  

O2. Dezvoltarea unui curs de iniţiere (de bază) care să fie urmat de toţi 
 

Oameni competenţi, profesionişti şi motivaţi lucrează în ariile protejate şi le 

administrează eficient, în cooperare cu factorii interesaţi. 
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 angajaţii noi sau care lucrează de puţin timp în AP. 

O3. Lărgirea oportunităţilor de învăţare şi educaţie. 

P.3. Monitorizare şi 
resurse pentru 
dezvoltarea 
profesională 

O1. Asigurarea în mod constant a resurselor necesare pentru dezvoltarea 

profesională în cadrul sistemului de management al AP. 

O2. Asigurarea unui sistem de formare de calitate care să răspundă 

necesităților practice prin stabilirea unui sistem de monitorizare a formării și 

evoluției profesionale a personalului din AP 

O3. Asigurarea monitorizării implementării Planului regional de formare 

profesională pentru MAP 

 

 

D 1. Dezvoltarea cadrului pentru profesionalizarea ariilor protejate 
Procesul de acreditare a noilor ocupații și elaborarea standardelor ocupaționale aferente,  referitoare la  

managementul AP sunt văzute ca o necesitate întrucât, până în acest moment, în MD nu există 

standarde ocupaționale pentru specializarea de Ranger sau Specialist AP. În România standardul 

ocupațional pentru Specialist în AP există, iar în acest moment se organizează cursuri de instruire pentru 

această specializare, dar cel pentru ocupația Ranger nu mai corespunde realităților din domeniu. 

Propark încuraja sau va iniţia procesul de înregistrare prin înfiinţarea unor grupuri de lucru cu experţi şi 

practicieni care să descrie competenţele necesare pentru angajaţii din teren şi cei cu profil tehnic (pe 

baza cadrului IUCN pentru standardele de competenţă). Aceste competenţe vor fi utilizate mai târziu 

pentru dezvoltarea standardelor ocupaţionale şi înregistrarea ocupaţiilor. Pe parcursul procesului de 

înregistrare a ocupaţiilor va fi necesară comunicarea cu autorităţile competente pentru a avea o 

înţelegere clară privind procedurile şi situaţia curentă.  

În viitor, în etape mai avansate, aceste competenţe vor fi corelate cu fişele de post existente şi cu 

dezvoltarea unui sistem bazat pe competenţă pentru evaluarea performanţei şi avansarea profesională. 

 

D.2. Programul de creștere a capacității profesionale   

Acest program va asigura o serie de oportunități de creștere a capacității profesionale, prin propuneri de  

programe de formare profesională acreditate, programe/sesiunie de instruire la nivel intern, mentoring 

și  alte oportunități extinse pentru învățare. 

Pentru instruirea noilor angajaţi în sectorul  conservarea naturii va fi creat un program de mentoring 

prin intermediul căruia aceștia vor fi introduși în domeniu (ca legătură între învățare și piața muncii), 

prin intermediul angajaţilor cu mai multă experienţă care să asigure mentorat şi îndrumare. Activitatea 

de mentoring este un mod eficient de a oferi angajaţilor noi o introducere în contextul de lucru (ca 

legătură între educaţie şi lumea profesională reală), care-i ajută să exploreze domeniul şi să-şi găsească 

nişa de carieră. Activitatea de mentoring la locul de muncă este definită ca „o relaţie pentru dezvoltare, 
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concentrată pe practica profesională a debutantului pentru a-i spori şi a-i întări competenţele prin 

sprijin, îndrumare şi oportunităţi adecvate de creştere şi dezvoltare personală, profesională şi de 

carieră” (Raven 2011).  

Propark va continua să coordoneze și să îmbunătățească modulele/programele proprii de instruire ca și 

furnizor de formare profesională.  

Deoarece cunoştinţele practice sunt extrem de importante în cazul ariilor protejate, va fi important să se 

construiască o bază organizată de persoane care să-i poată forma pe alţii conform fişei postului lor 

(formatori certificaţi). 

De asemenea, este extrem de important ca organizațiile și instituțiile implicate în managementul AP să 

fie încurajate să adopte metode de învățare continuă, ca parte a propriei politici interne, asigurând  

transfer regulat de cunoștințe între angajați și oportunități egale de învățare informală. 

 

D.3. Monitorizarea şi resursele pentru dezvoltarea profesională  

Calitatea formării profesionale  va fi asigurată prin monitorizarea eficienței programelor interne și 

externe de formare, a trainerilor, precum  și prin furnizarea constantă de resurse financiare, tehnice, 

prin intermediul liniilor bugetare existente la nivelul instituțiilor și a celor obținute pe baza  propunerilor 

de proiecte care vizează implementarea acțiunilor prevăzute în Plan și care permite funcţionarea 

constantă a sistemului de dezvoltare a capacităţilor profesionale. 

 

5.3. Grupurile ţintă  

În prima etapă Planul se va concentra pe sectorul de conservare a naturii, dar mai târziu ar trebui să 

includă şi alte instituţii publice care pot oferi sprijin, precum şi alte sectoare. Principalele grupuri ţintă 

vizate de plan în această primă etapă sunt: 

 Personalul actual din sistemul AP; 

 Angajaţii care lucrează în prezent în sistemul de management al AP la toate nivelurile (angajaţi ai 

AP la nivel naţional şi judeţean, RNP, Consilii locale,  Ministerul Mediului, Inspectoratul de 

Mediu); 

 Angajaţii noi; 

 Partenerii activi care sunt direct implicaţi, cum ar fi ONG-urile partenere, consultanţii etc. 
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Tabelul 12– Planul de măsuri și acțiuni pentru dezvoltarea sistemului de formare profesională pentru managementul ariilor protejate 

Programul 1: Elaborarea cadrului pentru formarea profesională a personalului anagajat în managementul AP 

Scop: Stabilirea cadrului pentru profesionalizarea sectorului conservare 

Obiectiv 1: Stabilirea cadrului legal în vederea creării unui corp specializat al celor care lucrează în AP 

Acțiunea Indicator de finalizare Prioritate 

Responsabilitate

a principală 

pentru 

implementare 

Interval de 

timp 

1.1.1 Armonizarea cadrului legal 
din MD cu cel din RO pt. a permite 
utilizarea unui sistem de formare 
profesională unitar, la nivel regional 

OM sau HG pentru stabilirea listei de competențe, 
nivelurile de competențe și a nr. minim de personal pe 
niveluri ocupaționale în funcție de caracteristicile AP 
Contractele de administrare prevăd nr. minim de 
personal pe niveluri ocupaționale 

1 
MMediu, ANC, 
PPK, AAAPR 

2016 

1.1.2. Definirea cadrului legal 
pentru asigurarea unui personal 
competent pt mgt AP cu înglobarea 
recomandărilor IUCN 

Cadrul legal stabilește: pregătirea de bază pe care o pot 
avea angajații AP ( biologie, ecologie, silvicultură- flexibil, 
permisiv, și orice altă pregătire cu condiția parcurgerii 
unor cursuri și programe intensive de mgt resurselor 
natural/mgt AP) 
Cadrul legal definește/adoptă competențele definite de 
IUCN și nivelurile ocupaționale 

1 
MMediu, ANC, 
PPK, AAAPR 

2016 

     

Obiectiv 2: Crearea unui sistem de formare profesională 

Acțiunea Indicator de finalizare Prioritate 

Responsabilitate

a principală 

pentru 

implementare 

Interval de 

timp 
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1.2.1. Stabilirea unui grup de lucru 

format din experți practicieni  ce vor 

defini domeniile prioritare de formare 

 

Grup de lucru stabilit 1 MMediu, ANC, 

PPK, AAAPR, RNP, 

MOLDSILVA, AP 

2016 

1.2.2. Definirea domeniilor  prioritare 

de formare pentru următorii 5 ani  în 

baza rezultatelor TNA 

Lista cu domeniile prioritare de formare 1 MMediu, ANC, 

PPK, AAAPR, RNP, 

MOLDSILVA, AP 

2016 

1.2.3. Realizarea sistemului de 
ocupații și standarde ocupaționale 

Plan cu sistemul de ocupații și standarde ocupaționale 1 MMediu, ANC, 

PPK, AAAPR, RNP, 

MOLDSILVA, AP 

2016 

1.2.4. Definirea și înregistrarea 
ocupațiilor, pe baza domeniilor 
prioritare de formare  stabilite 

2 ocupații noi înregistrate 1 MMediu, ANC, 

PPK, RNP, 

MOLDSILVA 

2016 

1.2.5. Folosirea domeniilor prioritare 
de formare definite pentru  
elaborarea standardelor ocupaționale 

Standarde ocupaționale elaborate 1 PPK, MOLDSILVA, 

ANC, AAAPR 
2016-2018 

1.2.6. Armonizarea cu sistemul de 
competențe IUCN, CN, EQF și ESCO 

SO armonizate cu sistemul de competențe IUCN, CN, 

EQF și ESCO 

1 PPK, MOLDSILVA, 

ANC, AAAPR 
2016-2018 

1.2.7. Înființarea de centre de 
evaluare care să răspundă nevoilor de 
atestare a personalului format prin 
alte căi decât cele formale 

Cel puțin un centru de evaluare înregistrat.  

Sistem de calificare bazat pe sistemul de credite 

acumulate (modular). 

Cadru legal aprobat 

3 Instituții și 

organizații 

acreditate ca 

centre de 

evaluare/furnizori 

de formare 

profesională 

2020 

Obiectiv 3: Consolidarea sistemului ocupațional pentru managementul ariilor protejate 

1.3.1. Stabilirea sistemului de 
evaluare a performanțelor, avansare, 
dar și cadru de acreditare  pe baza 
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competențelor 

Corelarea fișelor de post cu SO în 
vigoare 

Fișe de post revizuite 

Competențe asociate cu descrierea din fișele de post 

2 MMAP, RNP; 

MOLDSILVA 
2017 

Integrarea competențelor definite la 
nivel intern 

Număr de instituții care preiau abordarea centrată pe 

competențe 

2 PPK, MMAP, RNP, 

MOLDSILVA, 

AAARP 

2018 

Includerea în Regulamentul Intern al 
AP a cerințelor de angajare pe baza 
evaluării competențelor 

Numărul de fișe de post bazate pe stabilirea 

competențelor 

Regulamente interne ale AP care integrează un 

minimum de competenșe necesare pentru echipele de 

management AP 

2 

PPK, MM, RNP, 

MOLDSILVA, AP 
2019 

Inițierea, elaborarea și promovarea 
unui sistem de evaluare a 
performanței și avansare bazat pe 
competențe 

Raport asupra actualului unui sistem de evaluare a 

performanței și avansare în colaborare cu instituțiile din 

sector.  

Promovarea conceptului de sistem bazat pe competențe 

în cadrul sectorului 

Cerințe pentru dezvoltarea profesională continuă 

3 PPK, MM, RNP, 

MOLDSILVA, alte 

instituții 

profesionale( 

Comitete 

sectoriale, Comitet 

Director, Consilii 

Consultative) 

2016-2020 

     

Programul 2: Programul de creștere a capacității profesionale  

SCOP: O gamă cuprinzătoare de oportunităţi de dezvoltare a capacităţilor este disponibilă pentru angajaţii existenţi ai ariilor 

protejate, pentru potenţialii angajaţi viitori şi pentru factorii interesaţi implicaţi în managementul ariilor protejate. 

 

Obiectiv 1: Crearea unei oferte de formare diversificate care să răspundă cerințelor practice de formare în arii protejate 
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Acțiunea Indicator de finalizare Prioritate 

Responsabilitate

a principală 

pentru 

implementare 

Interval de 

timp 

2.1.1. Identificarea partenerilor 
pentru managementul şi 
implementarea unui program de 
formare la nivel naţional. (MD) 
(Obs. :potenţialii parteneri trebuie să 
aibă o experienţă relevantă în 
formare şi dezvoltarea capacităţilor şi 
să aibă capacitatea de a elabora şi a 
gestiona un program la nivel 
naţional.) 

Discuţii cu cel puţin 3 parteneri potenţiali. 

Numirea partenerilor pentru formare / a managerilor de 
program. 

2 
PPK, MOLDSILVA, 

MMAP 
Parteneri 

2017 

2.1.2. Elaborarea unor programe 
modulare pe baza competenţelor 
necesare. 

Definitivarea structurii programului, conform normelor 
din RO, MD şi din UE.  

Finalizarea cerinţelor pentru angajaţii din teren şi 
angajaţii cu profil tehnic. 

Programa finalizată şi aprobată de Grupul de experți. 

3 
Parteneri, PPK 
MOLDSILVA, 

MMAP 
2018 

2.1.3 Elaborarea unui sistem de 
evaluare/ examinare. 
 

Aprobarea schemei de certificare a evaluării.  
3 

PPK, parteneri, 
grup experți 

2020 

2.1.4 Analiza şi aprobarea 
programului de formare. 

Programul este gata pentru lansare. 
3 

PPK, parteneri, 
grup experți 

2020 

Obiectiv 2: Dezvoltarea unui curs de iniţiere (de bază) care să fie urmat de toţi angajaţii noi sau care lucrează de puţin timp în 
AP. 

Acțiunea Indicator de finalizare Prioritate 

Responsabilitate

a principală 

pentru 

Interval de 

timp 
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implementare 

2.2.1 Elaborarea unei programe şi a 

cerinţelor de certificare pentru cursul 

de iniţiere. 

Programa şi cerinţele de promovare/ certificare sunt 

aprobate. 

1 PPK, MMAP, 

MOLDSILVA 
2016 

2.2.2 Identificarea şi numirea a cel 

puţin un mentor pentru formare pe 

regiune, pentru a sprijini formarea 

angajaţilor din regiune. 

Echipa naţională de mentori şi de persoane care sprijină 

programele de formare a fost identificată. 

1 PPK, AP, MMAP, 

RNP, MOLDSILVA, 

AP 2018 

2.2.3 Elaborarea unui pachet de 

studiu, cu suportul necesar, pentru 

noii angajaţi (programul de iniţiere). 

Echipa naţională de mentori şi de persoane care sprijină 
programele de formare a fost identificată. 

Echipa de mentori a fost numită şi instruită. 1
 2018 

1 
PPK, MMAP, 

MOLDISLVA, AP 
2017 

2.2.4 Formarea mentorilor din 

instituţii pentru a sprijini programul 

de iniţiere. 

Una sau două persoane din fiecare regiune au 
capacitatea de a fi mentori.   

1 
PPK, MMAP, 

MOLDISLVA, AP 
2017 

2.2.5 Desfăşurarea unor sesiuni de 

evaluare anuale sau bianuale. 

Toţi angajaţii sunt evaluaţi în cel mult 6 luni de la 
finalizarea cursului de iniţiere. 1 

PPK, MMAP, 
MOLDISLVA, AP 

2018 

OBIECTIV 3: Lărgirea oportunităţilor de învăţare şi educaţie. 

Acțiunea Indicator de finalizare Prioritate 

Responsabilitate

a principală 

pentru 

implementare 

Interval de 

timp 

2.3.1 Crearea unui mecanism Portal web creat. 
2 MMAP, 2017 
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centralizat pentru împărtăşirea şi 

schimbul de informaţii. 

MOLDSILVA, RNP 

2.3.2 Facilitarea schimbului de 

personal între instituţii. 

Numărul de schimburi. 

Numărul de participanţi la schimburi. 

3 
AP, MOLDSILVA, 

RNP, AAARP 
2019 

2.3.3 Înfiinţarea unor comunităţi de 

practică (CP) pentru subiectele cheie 

legate de managementul ariilor 

protejate. 

(Membrii pot face parte din Minister, PPK, AP, 

ONG-uri, dar nu trebuie să fie neapărat 

formatori; este un grup de formatori potenţiali.  

Acestea nu sunt neapărat grupuri de experţi ci 

mai degrabă grupuri de interese care 

împărtăşesc informaţii, învaţă unii de la alţii, 

oferă sprijin pentru AP, Minister etc. De 

asemenea ei contribuie la distribuirea 

cunoştinţelor şi informaţiei în mediile lor.) 

Subiectele cheie au fost identificate. 

Liderii pentru CP au fost identificaţi. 

CP au fost înfiinţate pentru cel puţin 5 subiecte. 

Cel puţin 10 membri în fiecare CP. 

Mecanismele pentru funcţionarea CP au fost create. 

2 
AP, MMAP, 

MOLDSILVA, RNP 
2016-2019 

2.4.4 Asigurarea recunoaşterii 
comunităţilor de practică (CP) 

Evenimente/ ocazii la care CP să fie promovate. 
 
 

3 MMAP, AP 2018 

2.4.5 Crearea unui program de sprijin 

pentru formarea la locul de muncă. 

Este dezvoltată capacitatea internă de sprijinire a 
formării la locul de muncă. 3 MMAP, AP 2018 

2.4.6. Identificarea şi dezvoltarea 

expertizei şi experienţei formatorilor 

interni. 

Lista potenţialilor formatori interni. 

Numărul de formatori instruiţi. 
1 

MOLDSILVA, RNP, 
AP, PPK 

2016-2017 
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2.3.4 Organizarea a cel puţin 4 

sesiuni interne de formare pe an 

pentru angajaţii proprii şi partenerii 

principali.  

4 sesiuni de formare organizate anual, în funcţie de 
nevoile prioritare şi de cerere. 

1 AP 2018 

2.4.7. Încurajarea modalității de 

învățare non-formală pentru 

utilizatorii de resurse, recunoscută 

ulterior (dacă este nevoie) de Centrul 

de Evaluare 

 

3 
PPK, AAARP, 

MMAP 
2019 

  
   

Programul 3: Monitorizare şi resurse pentru dezvoltarea profesională 

Scop: Calitatea dezvoltării profesionale este asigurată prin monitorizarea şi evaluarea programelor interne, monitorizarea derulării 

programelor externe şi asigurarea resurselor corespunzătoare. 

Obiectiv 1: Asigurarea în mod constant a resurselor necesare pentru dezvoltarea profesională în cadrul sistemului de management al 

AP. 

Acțiunea Indicator de finalizare 

Indicator 

de 

finalizare 

Prioritate 

 

Responsabilitatea 

principală pentru 

implementare 

 
3.1.1. Asigurarea liniei de buget 
pentru CB (dezvoltarea capacităţilor) 
în planurile de management, planurile 
de lucru anuale şi planurile financiare 
ale tuturor instituţiilor şi promovarea 
alocării unor fonduri mai mari. 

Numărul de instituţii care au linie de buget pentru CB. 
Toate planurile de management includ elemente şi 
buget pentru dezvoltarea capacităţilor. 
Linia de buget adecvată este aprobată în planul anual. 

Liniile de buget cresc în timp. 

2016-
2020 

1 
MMAP, RNP, 
MOLDSILVA,  

3.1.2.Folosirea oportunităţilor pentru Oportunităţile de formare disponibile au fost identificate 2016- 1 MMAP, RNP, 



 

 
 
 
 
 
 
 

Page 62 of 86 

 

a asigura formarea continuă a 
formatorilor interni. 

şi accesate. 
Nr. de oportunităţi de formare accesate. 
Nr. de formatori interni care participă. 

2020 MOLDSILVA 

3.1.3. Elaborarea unor propuneri de 
proiect care urmăresc implementarea 
segmentelor planului de CB. 

Nr. de proiecte la nivel naţional, european şi 
internaţional. 
Valoarea investiţiilor pentru dezvoltarea capacităţilor. 

2016 1  

3.1.4. Participarea şi sprijinirea 
propunerilor de proiect pentru un 
standard european pentru angajaţii 
AP. 

 2016 3 PPK, MMAP 

3.1.5. Asigurarea sinergiilor cu alte 
iniţiative relevante pentru 
implementarea planului de CB. 

proiectele şi planurile relevante la nivel naţional care 
sunt compatibile şi care investesc în obiectivele Planului 
de CB. 

2016-
2020 

1 

MAAP. 

AP. 

Fonduri UE. 
ONG-uri. 

3.1.6. Lobby alocare fonduri europene 
prin programe operaționale 

Inițiative și lobby 
2016-
2020 

1 
MMAP, RNP, PPK, 

MOLDSILVA 

     

Obiectiv 2: Asigurarea unui sistem de formare de calitate care să răspundă necesităților practice prin stabilirea unui sistem de 

monitorizare a formării și evoluției profesionale a personalului din AP  

Acțiunea Indicator de finalizare 

Indicator 

de 

finalizare 

Prioritate 

 

Responsabilitatea 

principală pentru 

implementare 

Monitorizarea ”cantității” (dacă se 
face formare profesională în AP?) 

Realizarea unui sistem de evidență a celor care lucrează 

în sistemul de management al AP  1 

RNP-AP, 

Administrațiile, 

MMSC, Ministerul 

Mediului din 

Republica Moldova, 

Agenția Moldsilva 
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Analiza periodică a necesarului de formare (TNA) – 

extern  2 APAFFAP 

Monitorizarea ”calității” (cum se face 
formare profesională în AP?) 

Elaborarea unui sistem de certificare a calității 

furnizorilor de formare - armonizată IUCN  1 APAFFAP, Propark 

Asociația profesională a furnizorilor de formare  1 Grup de inițiativă 

Sisteme de certificare a formatorilor  2 APAFFAP 

Monitorizarea impactului formării – 
evaluări individuale 

Elaborarea/îmbunătățirea și promovarea unui sistem de 

evaluare a competențelor în cadrul entităților care 

activează în domeniu AP 
 3 Fiecare ”angajator” 

Elaborara statutului personalului din AP (stabilirea 

gradelor profesionale – criterii)  2 
APAFFAP, MMSC, 

Moldsilva, RNP 

Obiectiv 3: Asigurarea monitorizării implementării Planului regional de formare profesională pentru MAP 

 

Monitorizarea implementării Planului Stabilirea responsabililor pentru urmărirea 
implementării Planului (asumarea oficială) 

 1 MMSC, RNP, APAFFAP 

 Monitorizarea efectivă  1 MMSC, RNP, APAFFAP 
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Anexa 1. Lista participanților la grupul de lucru pentru elaborarea Planului Regional privind Creșterea 

Capacității de Managementul a Ariilor Protejate din România și Republica Moldova 

 

"Planuri pentru creșterea capacității de management eficient al ariilor protejate în Europa de Est" 

Întâlnirea grupului de lucru pentru elaborarea Planului Regional privind Creșterea Capacității de 

Managementul a Ariilor Protejate din România și Republica Moldova 

ȚARA  Nume și 
prenume 

Organizația/instituția 
și funcția 

E-mail  Telefon 

Republica 
Moldova  

Alexandru 
Rotaru 

UNDP Moldova  alexandru.rotaru@undp.org +(373) 691 
62798 

Covali 
Victoria  

Agenția Moldsilva victoriakovali@gmail.com +37379599512 

Dilan 
Vitalie 

AO "OIKUMENA" vitalidilan@yahoo.com 
+(373) 699 
85294 

Grimalschi 
Vitalie 

Ministerul Mediului grimalschi@mediu.gov.md 
+373 
79136799 

România Postăvaru 
Nicolae 

Agenția Națională 
pentru Calificare 

office@anc.edu.ro 0213130050 

Crăciunaș 
Anca 

MMAP anca.craciunas@mmediu.ro 0757576561 

Bucătaru 
Gheorghe 

CSFPM bebebucataru@gmail.com 0722204112 

Dragoș 
Mihai 

RNP – Romsilva – 
Serviciul Arii 
Protejate 

Dragos.mihai@rnp.rosilva.ro 0723849096 

Robert 
Pache 

RNP – Romsilva – 
Serviciul Arii 
Protejate 

robert.pache@rnp.rosilva.ro 0733109457 

Mircea 
Vergheleț  

Asociația 
Administratorilor de 
Arii Protejate din 
România 

vmircea@pcrai.ro 0730653699 

 Erika 
Stanciu 

Propark erika.stanciu@propark.ro 0720549398 

 Alina 
Ioniță 

Propark alina.ionita@propark.ro 0733981912 
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ȚARA  Nume și 
prenume 

Organizația/instituția 
și funcția 

E-mail  Telefon 

 Georgiana 
Andrei 

Propark georgiana.andrei@propark.ro 0723172933 

 Ruxandra 
Nițu 

Propark ruxandra.nitu@propark.ro 0737941952 
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Anexa 2. Fig. 1 Rolurile diferitelor instituții cu privire la guvernarea sistemului de arii protejate din Republica Moldova 
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       Fig. 2 Organigrama Agenţiei Moldsilva 

     

 

 

 

 

 

 

  

 

Government of Republic 

of Moldova 

Moldsilva Agency 

Stare Forestry 

Enterprises - 16 

State Forestry and 

Hunting Enterprises - 4 

Natural Reserves 

Administration - 4 

National Institute for 

Forestry Research and 

Management Planning 

(ICAS) 
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Fig. 3 Organigrama Parcului Naţional Orhei 

                  Nr. personal 

                 TOTAL 17 

Consiliul Tehnico-
Științific al 
Parcului Național 
Orhei 

           

Consiliul 
Consultativ de 
Administrare al 
Parcului Național 
Orhei 

  
Aparat 
central 9 

             Teren 8 

         

Comitet director 

            

                   Rezervația Orheiul 
Vechi 

   

                  

                         

         Director             

        1           

             Secretar        

           
        

       

         1        

                                    

                         

  Șef Agenti 
teren 

    
Director adjunct 

     
Contabil sef  

    

               

  1     Unul din pozitiile 5,6,7      1     

                                     

                              
                        

Muncitori 
întreținere 
(permane
nți sau 
sezonieri) 

 

Ranger (paza, 
management
ul vizitatorilor 
si 
monitorizare) 

 Specialist in 
comunicare 
(Responsabil 
relația cu 
comunitatile, 
conștientizare 
și educație 
ecologică) 

 

Biolog 

 

Turism, recreere 
si dezvoltarea 
afacerilor 
(specialist 
promovare) 

 

Jurist 

 

Casier 

 

Personal 
întreținere 
(şofer, 
deridicăto
are) 
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0-... (4)  8  1  1  1  1  1  1 

 

 

Note importante: 

1. Organigrama propusă poate fi inclusă/acceptată în oricare dintre instituțiile statului care funcționeză la momentul actual 
2. Administrația parcului (AP) se recomandă a avea personalitate juridică 
3. Forul decizional superior în cadrul administrației parcului este Comitetul director - CD 
4. CD are în componență un număr impar de membrii și un secretar. Fac parte obligatoriu din CD: juristul, contabilul șef și directorul. 

Directorul are și calitatea de președinte al CD.  
5. Consiliul Tehnico-Științific (CTS) al parcului are în componență persoane fizice cu expertiză recunoscută în domeniile de interacțiune a 

administrației parcului. 

6. Membrii CTS sunt propuși de către administrația parcului forului ierarhic superioar. Conducătorul acestei autorități aprobă prin ordin 
componența și funcționarea CTS. 

7. CTS are rolul examinării şi soluţionării celor mai importante chestiuni vizând activităţile economice, ştiinţifice, recreative, sociale şi 
gospodăreşti din cadrul parcului 

8. CTS are obligația de a fundamenta din punct de vedere științific deciziile care vor fi puse în practică de către administrația parcului si 
avizeaza Planul de management. 

9. Consiliul Consultativ de Administrare (CCA) al parcului este format din reprezentanții tuturor instituțiilor cu responsabilități în 
respectarea regimului de arie protejată a Parcului Național Orhei. 

10. CCA  asigură prin instituțiile incluse armonizarea legislației și a planurilor de dezvoltare specifice fiecărui domeniu cu regimul de arie 
protejată al parcului. 

11. AP are rolul de a asigura respectarea regimului de arie protejată al parcului și de implementare a planului de management al acestuia 
pentru atingerea obiectivelor de conservare și dezvoltare durabilă 

12. Anumite responsabilități ale posturilor din aparatul central pot fi incluse și în fișele posturilor altor persoane în funcție de volumul de 
muncă și competențele profesionale ale angajaților. 
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13. Obiectivele culturale/istorice cunoscute sau nou decoperite pe teritoriul parcului pot fi gestionate de catre institutii specializate, care isi 
desfasoara activitatea pe raza parcului, pe baza de Acorduri incheiate cu AP (Rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi). 

14. AP poate sa gestioneze valori naturale aflate in responsabilitatea altor institutii, pe baza unor conventii/acorduri stabilite conform legii. 
15. Aproximativ 38 pădurari asigură paza și lucrările silvice pe suprafața parcului. Personalul propus, inclusiv cel de teren sunt adiționali 

personalului existent și au responsabilități distincte. 
16. Cel mai potrivit pentru funcția de director adjunct este specialistul în dezvoltare a afacerilor. 
17. Unul dintre membrii administrației parcului va avea in atribuții gestionarea resurselor umane. Postul recomandat este cel de jurist. 
18. Unul dintre membrii administrației parcului poate cumula functiile casierului. Postul recomandat este cel de secretar. 

19. Rangerii vor acoperii aproximativ 4000 -5000 ha din parc și respectiv 2-3 comune, cu mențiunea că aceștia vor sprijinii compartimentele 
specializate din cadrul administrației și în relația cu comunitățile locale. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Page 72 of 86 

 

Anexa 3 – Oferta de cursuri și programe de pregătire relevantă pentru personalul angajat în arii 

protejate 

Denumire curs Furnizor Tip program Durată 

Ranger Info Center Group Sibiu Program de formare 
profesională autorizat 
ANC^- SPECIALIZARE 

60 ORE 

Managementul Ariilor protejate Info Center Group Sibiu Sesiune de instruire 3 ZILE 

Comunicare internă în ariile 
protejate  

Info Center Group Sibiu Sesiune de instruire 3 ZILE 

Relații cu comunitățile în 
administrarea unei arii protejate 

Info Center Group Sibiu Sesiune de instruire 3 ZILE 

Strategii de management in ariile 
protejate 

Info Center Group Sibiu Sesiune de instruire 3 ZILE 

Custode pentru Arii protejate Expert Aktiv Group, Onești Program de formare 
profesională autorizat 
ANC^-PERFECȚIONARE 

40 ore 

Protecția naturii și planuri de 
management pentru arii protejate 

AM POS MEDIU Sesiune de instruire 3 ZILE 

Managementul voluntarilor Administrația Parcului Național 
Munții Rodnei 

Sesiune de instruire 2,5 zile 

Interprearea peisajului, realizarea 
de trasee tematice, ghidaj 
interpretativ 

FORMATEST Cluj Sesiune de instruire 3-5 ZILE 

Managementul ariei protejate- 
elemente de bază 

PROPARK-FUNDAȚIA PENTRU 
ARII PROTEJATE 

Sesiune de instruire 20 ore, 
3 zile 

Managementul operațional al ariei 
protejate 

PROPARK-FUNDAȚIA PENTRU 
ARII PROTEJATE 

Sesiune de instruire 36 ore, 
5 zile 

Elaborarea planului de 
management 

PROPARK-FUNDAȚIA PENTRU 
ARII PROTEJATE 

Sesiune de instruire 36 ore, 
5 zile 

Managementul conservării 
biodiversității  
 

PROPARK-FUNDAȚIA PENTRU 
ARII PROTEJATE 

Sesiune de instruire 36 ore, 
5 zile 

Comunicare pentru arii protejate- 
modul extins 

PROPARK-FUNDAȚIA PENTRU 
ARII PROTEJATE 

Program de formare 
profesională atestat 
ANC, PERFECȚIONARE 
În urma absolvirii 
examenului final 
participanții primesc 
certificat de absolvire 
pentru ocupația 

40 ore, 
6,5 zile 
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asistent relații publice 
și comunicare (studii 
medii), Cod C.O.R.  
342906. 

Servicii Ranger PROPARK-FUNDAȚIA PENTRU 
ARII PROTEJATE 

Program de formare 
profesională atestat 
ANC, SPECIALIZARE 

63 ore, 
11 zile 

Facilitator de dezvoltare 
comunitară pentru arii protejate 
(Relația cu comunitățile din 
interiorul/ jurul ariei protejate) 

PROPARK-FUNDAȚIA PENTRU 
ARII PROTEJATE 

Program de formare 
profesională atestat 
ANC, PERFECȚIONARE 

30 ore, 
5 zile 

Specialist arii protejate PROPARK-FUNDAȚIA PENTRU 
ARII PROTEJATE 

Program de formare 
profesională atestat 
ANC, SPECIALIZARE 

60 ore, 
10 zile 

Custode pentru Arii Protejate PROPARK-FUNDAȚIA PENTRU 
ARII PROTEJATE 

Program de formare 
profesională atestat 
ANC, PERFECȚIONARE 

40 ore, 
5 zile 

Ecoturism și managementul 
vizitatorilor în arii protejate 

PROPARK-FUNDAȚIA PENTRU 
ARII PROTEJATE 

Sesiune de instruire 28 ore, 
4 zile 

Trasee tematice şi elemente de 
interpretarea naturii 

PROPARK-FUNDAȚIA PENTRU 
ARII PROTEJATE 

Sesiune de instruire 28 ore, 
4 zile 

Managementul voluntarilor în arii 
protejate 

PROPARK-FUNDAȚIA PENTRU 
ARII PROTEJATE 

Sesiune de instruire 20 ore, 
3 zile 

Tehnici de animaţie pentru natură 
şi educaţie ecologică 

PROPARK-FUNDAȚIA PENTRU 
ARII PROTEJATE 

Sesiune de instruire 28 ore, 
4 zile 

Introducere în GIS PROPARK-FUNDAȚIA PENTRU 
ARII PROTEJATE 

Sesiune de instruire 20 ore, 
3 zile 

Ariile naturale protejate – obstacol 
sau oportunitate pentru 
investitori? 

PROPARK-FUNDAȚIA PENTRU 
ARII PROTEJATE 

Sesiune de instruire 20 ore, 
3 zile 

Legislație națională și europeană 
pentru arii protejate  
 

PROPARK-FUNDAȚIA PENTRU 
ARII PROTEJATE 

Sesiune de instruire 20 ore, 
3 zile 

Evaluarea impactului asupra 
mediului/Evaluarea de mediu – 
Etapele procedural 

PROPARK-FUNDAȚIA PENTRU 
ARII PROTEJATE 

Sesiune de instruire 20 ore, 
3 zile 

Managementul habitatelor de urs 
și a coridoarelor de deplasare 

PROPARK-FUNDAȚIA PENTRU 
ARII PROTEJATE 

Sesiune de instruire 20 ore, 
3 zile 

Planificare strategică pentru 
managementul durabil al 
resurselor natural 

PROPARK-FUNDAȚIA PENTRU 
ARII PROTEJATE 

Sesiune de instruire 20 ore, 
3 zile 
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Managementul durabil al 
resurselor de apă 

PROPARK-FUNDAȚIA PENTRU 
ARII PROTEJATE 

Sesiune de instruire 20 ore, 
3 zile 

Managementul durabil al faunei 
sălbatice de interes cinegetic 

PROPARK-FUNDAȚIA PENTRU 
ARII PROTEJATE 

Sesiune de instruire 20 ore, 
3 zile 

Managementul durabil al pădurilor PROPARK-FUNDAȚIA PENTRU 
ARII PROTEJATE 

Sesiune de instruire 20 ore, 
3 zile 

Managementul durabil al 
resurselor agricole 

PROPARK-FUNDAȚIA PENTRU 
ARII PROTEJATE 

Sesiune de instruire 20 ore, 
3 zile 

Oportunități de finanțare în arii 
protejate 

PROPARK-FUNDAȚIA PENTRU 
ARII PROTEJATE 

Sesiune de instruire 20 ore, 
3 zile 

Management non-intervenție al 
zonelor de sălbăticie în arii 
protejate 

PROPARK-FUNDAȚIA PENTRU 
ARII PROTEJATE 

Sesiune de instruire 20 ore, 
3 zile 

Management de proiect/Finanțare 
pentru arii protejate 

PROPARK-FUNDAȚIA PENTRU 
ARII PROTEJATE 

Sesiune de instruire 20 ore, 
3 zile 

Gestionarea efectelor schimbărilor 
climatice  

FACULTATEA DE ECOLOGIE SI 
PROTECȚIA MEDIULUI, 

BUCUREȘTI 
Centrul de Studii pentru Arii 

Naturale Protejate 

Program universitar 
de Masterat 

2 ani 

Managementul resurselor naturale  FACULTATEA DE ECOLOGIE SI 
PROTECȚIA MEDIULUI, 

BUCUREȘTI 
Centrul de Studii pentru Arii 

Naturale Protejate 

Program universitar 
de Masterat 

2 ani 

Evaluarea impactului asupra 
mediului  
 

FACULTATEA DE ECOLOGIE SI 
PROTECȚIA MEDIULUI, 

BUCUREȘTI 
Centrul de Studii pentru Arii 

Naturale Protejate 

Program universitar 
de Masterat 

2 ani 

Managementul Integrat al 
Capitalului Natural  

FACULTATEA DE BIOLOGIE, 
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 

Program universitar 
de Masterat 

2 ani 

Sustenabilitatea Complexelor 
Socio- Ecologice 

FACULTATEA DE BIOLOGIE, 
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 

Program universitar 
de Masterat 

2 ani 

Ecologie sistemică şi conservare Universitatea „BABEŞ-BOLYAI” 
Cluj-Napoca, Facultatea de 

Biologie 

Program universitar 
de Masterat 

2 ani 

Ecologie culturală Universitatea „BABEŞ-BOLYAI” 
Cluj-Napoca, Facultatea de 

Biologie și Geologie 

Program universitar 
de Masterat 

2 ani 

Gestiunea şi protecţia mediului Universitatea „BABEŞ-BOLYAI” Program universitar 2 ani 
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Cluj-Napoca, Facultatea de 
Ştiinţa şi Ingineria Mediului 

de Masterat 

Dezvoltarea sustenabilă şi 
managementul mediului 

Universitatea „BABEŞ-BOLYAI” 
Cluj-Napoca, Facultatea de 
Ştiinţa şi Ingineria Mediului 

Program universitar 
de Masterat 

2 ani 

Evaluarea riscului şi securitatea 
mediului 

Universitatea „BABEŞ-BOLYAI” 
Cluj-Napoca, Facultatea de 
Ştiinţa şi Ingineria Mediului 

Program universitar 
de Masterat 

2 ani 
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Anexa 4. Competențe în arii protejate - evaluare făcută de manageri în RO și MD 

a) Nivelurile 4 și 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 1 - Competențe în arii protejate - evaluare făcută de manageri. Nivel 5 și 4 - manageri. 
Republica Moldova și România 
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b) Nivelul 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 2 - Competențe în arii protejate - evaluare făcută de manageri. Nivel 3 – personal tehnic. 
Republica Moldova și România.  
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c) Nivelul 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 3 Competențe în arii protejate - evaluare făcută de manageri. Nivel 2 – rangeri. Republica 
Moldova și România. 
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Anexa 5. Competențe în arii protejate – AUTOEVALUARE în România 

Fig. 1 Competențe în arii protejate – AUTOEVALUARE. Nivel 5 și 4 – manageri. România 

 

Fig. 2 Competențe în arii protejate – AUTOEVALUARE. Nivel 3 – personal tehnic. România 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele 3 categorii 
cele mai slabe 

Cele 2 categorii 
cele mai slabe 
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Fig. 3 Competențe în arii protejate – AUTOEVALUARE. Nivel 2 – rangeri. România 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele 3 categorii 
cele mai slabe 
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Anexa 6. Distribuţia personalului pe niveluri ocupaţionale – conform niveluri IUCN 

Distribuţia personalului pe niveluri ocupaţionale în linii mari corespunde celor cinci niveluri de personal 
din TNA. Acestea formează baza pentru definirea necesităţilor de competențe pentru locurile de muncă 
în ariile protejate.  

Tabel 1 - Nivelurile ocupaţionale pentru personalul ariilor protejate din Moldova – adaptate la 
nivelurile definite de  IUCN pentru determinarea competențelor specifice managementului Ariilor 

Protejate (Appleton, M.R. (2014): Competences for Protected Area Personnel. User Guide. WCPA, IUCN) 

Nivel şi 

responsabilităţi 

generale 

 

 

Tipul de 

activitate 

Responsabilitatea 

de management 

(direcţie, 

management, 

supraveghere, 

alocarea 

resurselor, luare 

deciziilor) 

Nivel 

echivalent 

de studii 

(dar nu 

solicitat) 

Un loc de muncă 

tipic de nivelul dat 

în aria protejată 

Denumirea 

postului tipic 

pentru aria 

protejată în 

Moldova 

Nivelul 5   

Profesional 

/managerial 

responsabilităţi 

strategice şi 

programatice  

Privire spre 

exterior, 

relaţiile cu 

organizaţia în 

ce priveşte 

mediul său 

instituţional, 

financiar, şi de 

politici. 

Aplicarea 

strategică a 

tehnicilor 

complexe şi 

abordărilor în 

cadrul unui 

context vast şi 

deseori de 

neprevăzut 

Planificare 

strategică, direcţie, 

management, 

evaluarea 

programelor şi 

planurilor 

complexe. 

Conlucrarea cu 

elaboratorii de 

politici şi factorii 

de decizie  

Autoritate 

extensivă pentru 

luarea deciziilor şi 

stabilirea 

direcţiilor  

responsabilitate 

generală pentru 

bugete şi resurse  

Masterat 

sau licenţă  

Şef de complex 

/parc de profil 

înalt, complex de 

parc sau agenţie 

naţională/raională 

cu privire la arii 

protejate 

Director;  

Director  

adjunct; 

Inginer silvic 

şef. 

Nivelul 4  

Management 

subordonat, 

tehnician, 

Integrarea 

fluxurilor de 

activităţi în 

proiecte şi 

Managementul 

direcţiilor, 

echipelor şi 

grupurilor de 

Diplomă de 

licenţă sau 

diplomă de 

colegiu  

Şef al ariei 

protejate. Şef 

adjunct sau şef de 

secţie unei arii 

Șefi direcții; 

Șefi secții; 

Sefi Ocoale 

Silvice; 
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management de 

proiect, 

departamental şi/sau 

responsabilităţi 

tehnice de nivel înalt 

programe. 

Activităţi 

complexe şi 

deseori foarte 

tehnice, 

realizate într-

un context 

vast şi deseori 

de neprevăzut 

lucru. 

Elaborarea şi 

gestionarea 

proiectelor. 

Luarea deciziilor în 

cadre planificate. 

Elaborarea şi 

monitorizarea 

bugetelor şi 

resurselor 

proiectelor şi 

departamentelor.  

protejate vaste şi 

complexe şi/sau de 

profil înalt. · Şef al 

secţiei tehnice. 

Ingineri 

silvici; 

Specialiști. 

Nivelul 3 

Supervizor/Tehnician 

responsabilităţi de 

supraveghere/ 

tehnice de nivel 

mediu 

Gestionarea 

fluxului de 

activităţi 

specifice. 

Activităţi 

complexe, 

deseori 

tehnice şi ce 

nu ţin de 

rutină în 

contexte 

variate şi care 

necesită 

abilităţi 

tehnice 

detaliate  

Supravegherea şi 

conducerea 

personalului şi 

echipelor de lucru.  

Planificarea şi 

supravegherea 

sarcinilor şi 

îndatoririlor. 

responsabil de 

resursele din 

cadrul unor planuri 

operaţionale 

definite clar.  

Diplomă de 

colegiu / 

liceu  

Şef al subunităţii 

sau secţiei ariei 

protejate. 

Şef al sanctuarului 

/rezervaţiei naturii. 

· Colaborator 

superior / de 

supraveghere al 

secţiei sau grupului 

de lucru. 

Maistru 

silvic; 

Personal 

administrativ 

(contabil, 

economist, 

etc.) 

Nivelul 2 

Muncitor calificat  

responsabilităţi 

bazate pe sarcini 

tehnice cu iz de 

conducere de echipă  

Activitate 

specifică dar 

care deseori 

nu poate fi 

prevăzută, 

uneori 

necesitând 

abilităţi 

tehnice şi 

analitice. 

Realizarea unor 

sarcini specifice.  

Luarea deciziilor 

este limitată la 

asigurarea 

realizării unor 

sarcini tehnice 

specifice. 

Sarcina de 

monitorizare şi 

raportare cu 

privire la utilizarea 

Diplomă de 

liceu/şcoală 

medie  

Pădurar. Muncitor 

cu experienţă/lider 

de echipă. 

Membru localităţii 

locale cu 

experienţă. 

Pădurar 
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resurselor  

Nivelul 1 

Nivelul de start, 

muncitor  

responsabilităţi 

bazate pe sarcini ne-

tehnice  

Predominant 

activităţi de 

rutină, 

prescrise şi 

previzibile  

Fără 

responsabilităţi de 

supraveghere  

Luarea deciziilor şi 

responsabilitate 

limitată  

Şcoala 

medie / 

secundară  

Muncitor, membru 

al echipei de lucru. 

Asistent comunitar 

Personal 

auxiliar 

(personal 

curățenie, 

șoferi, etc.) 

 

Tabel 2 - Nivelurile ocupaţionale pentru personalul ariilor protejate din România – adaptate la 

nivelurile definite de  IUCN pentru determinarea competențelor specifice managementului Ariilor 

Protejate (Appleton, M.R. (2014): Competences for Protected Area Personnel. User Guide. WCPA, IUCN) 

Nivel şi responsabilităţi generale 

 

Responsabilitatea de 

management  

(direcţie, management, 

supraveghere, alocarea 

resurselor, luare 

deciziilor) 

Nivel 

echivalent de 

studii  

(nu este impus 

de legislație) 

Un loc de muncă tipic de 

nivelul dat în aria protejată 

Nivelul 5   

Profesional 

/managerial responsabilităţi 

strategice şi programatice  

Responsabilităţi privind 

strategia şi programele. 

Masterat sau 

licenţă  

Director  

Directorul unui parc complex/ 

de profil înalt, al unui complex 

de parcuri sau al unei agenţii 

naţionale/ regionale pentru arii 

protejate. 

Nivelul 4  

Management subordonat, 

tehnician, management de 

proiect, departamental şi/sau 

responsabilităţi tehnice de nivel 

înalt 

Manager de proiect sau 

de departament şi/sau 

responsabilităţi tehnice la 

un nivel ridicat. 

Diplomă de 

licenţă sau 

diplomă de 

colegiu  

Conducere, Specialist tehnic de 

nivel înalt 

Director al unei arii protejate. 
Director adjunct sau director de 

departament într-o arie 

protejată mare, complexă şi/sau 

într-o arie protejată cu profil 

înalt. Şeful departamentului 

tehnic. 

Nivelul 3 

Supervizor/Tehnician 

responsabilităţi de 

supraveghere/ tehnice de nivel 

mediu 

Responsabilităţi de 

supervizare/ 

responsabilităţi tehnice 

de nivel mediu. 

Diplomă de 

colegiu / liceu  

Supervizor/ Specialist tehnic în 

managementul de nivel mediu  

Directorul unei sub-unităţi sau 

al unui departament al unei arii 

protejate. 
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Directorul unei rezervaţii 

naturale/ al unui sanctuar. 

Membru în conducere/ 

supervizor pentru anumite 

departamente sau echipe de 

lucru. 

Nivelul 2 

Muncitor calificat  

responsabilităţi bazate pe 

sarcini tehnice cu iz de 

conducere de echipă  

Responsabilităţi tehnice 

practice, cu anumite 

elemente de conducere a 

echipei 

 

Diplomă de 

liceu/şcoală 

medie  

Lucrător calificat. 
Ranger. Lucrător consacrat, cu 

experienţă/ şef de echipă. 

Membru cu experienţă al 

comunităţii locale. 

Nivelul 1 

Nivelul de start, muncitor  

responsabilităţi bazate pe 

sarcini ne-tehnice  

Fără responsabilităţi de 

supraveghere. 

Luarea deciziilor şi 

responsabilitate limitată. 

Şcoala medie / 

secundară  

Muncitor, membru al echipei de 

lucru. 

Asistent comunitar 
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Anexa 7. Legenda categoriilor de competențe 

Cod Categorie Descriere 

GEN COMPETENŢE GENERALE Competenţe generale necesare pentru orice post într-o arie 
protejată. Dedicaţie, motivare, atitudine pozitivă, onestitate, 
capacitate de lucru în echipă etc. 

FRM MANAGEMENTUL FINANCIAR 
ŞI AL RESURSELOR 

Managementul şi gestionarea aspectelor financiare, a 
activelor şi echipamentelor ariei protejate. 

HUM MANAGEMENTUL ŞI 
DEZVOLTAREA RESURSELOR 
UMANE 

Conducerea, gestionarea, organizarea şi dezvoltarea 
capacităţilor pentru angajaţi şi alte persoane care lucrează în 
AP. 

CTI COMUNICARE, TEHNOLOGIE ŞI 
INFORMAŢII 

Abilităţi de comunicare. Prezentări, rapoarte, negocieri, 
rezolvarea conflictelor. Utilizarea calculatorului şi a 
tehnologiei. 

FCR ABILITĂŢI PENTRU LUCRUL ÎN 
TEREN ŞI ALTE ABILITĂŢI 
PRACTICE 

Abilităţi pentru lucrul în teren: navigare, sănătatea şi 
siguranţa muncii, aptitudini de bază în activităţi de 
construcţii şi întreţinere şi bune practici de mediu în teren. 

CMP EVALUARE, PLANIFICARE ŞI 
MANAGEMENT PENTRU 
CONSERVARE 

Identificarea, studierea şi monitorizarea speciilor şi 
ecosistemelor. Identificarea necesităţii şi derularea unor 
acţiuni specifice pentru protecţia şi conservarea speciilor, 
habitatelor şi ecosistemelor. 

SDC DEZVOLTARE DURABILĂ ŞI 
COMUNITĂŢI 

Realizarea unor evaluări sociale şi economice în cadrul unor 
comunităţi locale. Lucrul cu comunităţile în Aria Protejată şi 
în Zona Tampon, pentru a promova utilizarea şi dezvoltarea 
sustenabilă a resurselor. 

PAM POLITICI, PLANIFICARE ŞI 
PROIECTE PENTRU ARII 
PROTEJATE 

Elaborarea de strategii, master planuri şi planuri de 
management pentru gestionarea ariilor protejate. 
Elaborarea şi aplicarea la proiecte speciale pentru a sprijini 
activitatea Ariilor Protejate. 

LAW APLICAREA LEGISLAŢIEI Aplicarea legislaţiei: înţelegerea legii şi desfăşurarea unor 
activităţi pentru aplicarea legii în ariile protejate. 

RTO RECREERE ŞI TURISM Planificarea şi gestionarea unor activităţi de recreare şi 
turism cu grijă pentru mediu, pentru vizitatorii ariilor 
protejate. 

AWA CONŞTIENTIZARE, EDUCAŢIE ŞI 
RELAŢII PUBLICE 

Planificarea, elaborarea şi derularea unor activităţi de 
conştientizare, educaţie şi relaţii publice cu vizitatorii şi 
localnicii. Promovare şi publicitate pentru Aria Protejată în 
mass-media. 
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Anexa 8. Harta ariilor protejate din România ( sursa RNP-Romsilva) 

 

 

 


