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Anexa 1 

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea 

autorităţii sau instituţiei publice 

 

Legea nr. 46/2008 -Codul silvic,cu completarile si modificările ulterioare  

HG 229/2009-Hotărâre privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva și 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare. 

OUG nr. 59/2000, privind statul personalului silvic 

OM 904/2010 pentru aprobarea Procedurii privind constituirea și autorizarea ocoalelor 

silvice și atributiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare și 

funcționare, precum și continutul Registrului national al administratorilor de paduri si al 

ocoalelor silvice. 

HG nr. 333 din 21 aprilie 2005 pentru reorganizarea directiilor teritoriale de regim silvic 

si de vanatoare in inspectorate teritoriale de regim silvic si de vanatoare (MO nr.354 din 

26 aprilie 2005). 

HG nr. 1206 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea si completarea HG 333/2005, 

pentru reorganizarea directiilor de regim silvic si de vanatoare in inspectorate de regim 

silvic si de vanatoare. 

 

FOND FORESTIER 

OM nr. 583/15.09.2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si 

funcţionarea sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase 

(SUMAL) si obligaţiile operatorilor economici legate de acesta. 

OUG nr. 85/08.11.2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse 

vegetaţiei forestiere din păduri si din afara acestora 

OM nr. 1650/31.10.2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind alegerea si aplicarea 

tratamentelor 

OM nr. 1649/31.10.2000 privind aprobarea Normelor tehnice pentru ingrijirea si 

conducerea arboretelor 

OM nr. 1651/31.10.2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind evaluarea 

volumului de lemn destinat comercializării 

OM nr. 1798/19.11.2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu 

OM nr. 504/20.07.2006 privind modificarea si completarea normelor tehnice silvice pentru 

amenajarea pădurilor aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor si protecţiei 

mediului nr. 1672 din 07.11.2000. 

OM nr. 1306/20.12.2005 privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare, anulare si 

casare a actelor de punere in valoare pentru produsele lemnoase provenite din fondul 

forestier, altul decit cel proprietate publică a statului, precum si din vegetaţia forestieră 

din afara fondului forestier. 

OM nr. 223/07.04.2008 si nr. 1330/30.04.2008 privind numirea Comisiei de atestare a 

operatorilor economici pentru exploatări forestiere, aprobarea Regulamentului de 

funcţionare a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere si 

a Criteriilor de atestare a operatorilor economici in activitatea de exploatare forestieră. 
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OM nr.616/23.08.2004 privind aprobarea Normei tehnice pentru punerea in valoare si 

exploatarea exemplarelor de cires din arboretele de amestec 

HG nr. 996/27.08.2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia si 

comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor 

lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalaţiilor de 

prelucrat lemn rotund. 

 

AMENAJAREA PADURILOR SI CADASTRU FORESTIER 

L 13/2007 – Legea energiei electrice. 

L 107/1996 – Legea apelor. 

L 85/2003 – Legea minelor. 

L 351/2004 – Legea gazelor. 

L 238/2004 – Legea petrolului. 

L 33/1994 – Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. 

L 210/2010 – privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de reţele de 

transport si distribuţie a energiei electrice. 

L 255/2010 – privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. 

L 526/2003 – pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului „Schi in 

Romania”. 

L 7/1996 – Legea cadastrului. 

OUG 195/2005 – privind protecţia mediului. 

OUG 164/2008 – pentru modificarea si completarea OUG 195/2005. 

OG 43/1997 – privind regimul drumurilor. 

OG 58/1998 – actualizări privind desfăsurarea activităţii de turism in Romania. 

HG 1076/2004 – privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru 

planuri si programe. 

HG 930/2005 – aprobarea Normelor speciale privind caracterul si mărimea zonei de 

protecţie sanitară si hidrologică. 

HG 525/1996 – privind aprobarea regulamentului general de urbanism. 

HG 443/2006 – privind promovarea producţiei de energie electrică sin surse regenerabile 

de energie. 

HG 53/2011 – privind aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii 

255/2011. 

HG 445/2009 – privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra 

mediului. 

HG 1705/2006 – privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 

public al statului. 

OM 504/2006 – privind modificarea si completarea normelor tehnice de amenajarea 

pădurilor. 

Ordin 196/2006 al ANRM – aprobare Norme si prescripţii tehnice actualizate privind 

zonele de protecţie si siguranţă a sistemului naţional de transport ţiţei, gazolină, condens 

si etan. 

Decret 237/1978 – pentru stabilirea normativelor privind sistematizarea, amplasarea, 

construire si repararea liniilor electrice care trec prin păduri si prin terenuri agricole. 

Norme tehnice privind amenajarea pădurilor. 
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Norme tehnice NTE 003/04/00 – Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie 

electrică cu tensiuni peste 1000 V, aprobate prin Ordinul 32/2004 al presedintelui ANRE. 

Decizii ale Curţii Constituţionale referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a unor 

articole din legile fondului funciar: Decizia 602/20.05.2008; Decizia 603/20.05.2008; Decizia 

605/28.04.2009; Decizia 652/28.04.2009. 

OM 1898/2010 pentru aprobarea Regulamentului de vanzare a masei lemnoase care se 

recolteaza anual din fondul forestier proprietate publica a statului administrat de Regia 

Nationala a Padurilor – Romsilva. 

 

FOND FUNCIAR SI PADURI PRIVATE 

L 18/1991 fondului funciar 

L 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

L 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor 

forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 

169/1997 

L 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri 

adiacente 

L 312/2005 privind dobandirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor de 

catre cetatenii straini si apatrizi, precum si de catre persoanele juridice straine 

L 261/2008 privind modificarea si completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru 

reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, 

solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997 

HG 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, 

atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata 

asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum 

si punerea in posesie a proprietarilor 

HG 1546/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de stabilire a 

valorii terenurilor arabile si a celor forestiere, sursele financiare si modalitatile de plata 

catre fostii proprietari 

L 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia 

L 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii 

terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevazute la art. III alin. (1) 

din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 

18/1991 

HG 861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare si control al 

sumelor anuale destinate gestionarii durabile a fondului forestier proprietate privata a 

persoanelor fizice si juridice si a celui proprietate publica si privata a unitatilor 

administrativ-teritoriale si pentru aprobarea Procedurii de realizare a serviciilor silvice si 

de efectuare a controalelor de fond. 

HG 118/2010 pentru aprobarea Metodologiei de achizitionare prin cumparare, schimb 

sau donatie de catre stat, prin Regia Nationala a Padurilor - Romsilva si ceilalti 

administratori, a terenurilor ce pot fi incluse in fondul forestier proprietate publica a 

statului 

OM 367/2010 pentru aprobarea valorii concesiunii, a modului de calcul si a modului de 

plata a redeventei obtinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publica a 
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statului, aferente activelor vandute de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, precum si 

a modelului de contract de concesiune. 

OM 454/2006 privind aprobarea Metodologiei de decontare a cheltuielilor prevazute la 

art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului 

funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997 , cu modificarile si completarile ulterioare 

L 407/2006 vanatorii si a protectiei fondului cinegetic 

L 486/OG/81/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2004 privind 

infiintarea, organizarea si functionarea crescatoriilor de vanat si a complexurilor de 

vanatoare 

 

PAZA SI PROTECTIA PADURII 

H.G. 1076/2009- pentru aprobarea Regulamentului de paza a fondului forestier 

H.G. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si 

comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor 

lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund 

L 171/2010- privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice 

O.M. 883/2011- pentru aprobarea Listei preturilor de referinta pentru anul 2011, folosite 

la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevazute la art. 4 alin. (7) din Hotararea 

Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia 

si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor 

lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund 

O.M. 1346/2011- pentru aprobarea Regulamentului privind forma si modul de utilizare a 

dispozitivelor speciale de marcat, precum si modul de marcare a arborilor sau a unor 

loturi de arbori 

O.U.G 85/2006-privind stabilirea modalitatilor de evaluare a pagubelor produse 

vegetatiei forestiere din paduri si din afara acestora 

O.M. 454/2003- privind aprobarea Normelor tehnice pentru protectia padurilor si a 

Indrumarilor privind aplicarea Normelor tehnice pentru protectia padurilor 

O.M. 1305/2005- pentru aprobarea modelului de uniforma de serviciu a personalului 

silvic 

O.M. 332/2006- privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor 

si dezvoltarii rurale nr. 1.305/2005 pentru aprobarea modelului de uniforma de serviciu a 

personalului silvic 

O.G. 2/2001-privind regimul juridic al contraventiilor 

Legea 295/2004- privind regimul armelor si al munitiilor 

Legea 333/2003- privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor 

O.M. 769/2006-pentru aprobarea Metodologiei privind limitarea raspunderii patrimoniale 

a personalului de paza a padurilor. 

L 307/2006- privind apararea impotriva incendiilor 

O.M. 163/2007-pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor 

O.M. 166/2010-pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva 

incendiilor la constructii si instalatiile aferente. 

H.G. 1739/2006- pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se 

supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu. 
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REGENERAREA PADURILOR 

Ordinul nr.1648 din 31.10.2000, al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului, 

privind aprobarea “Normelor tehnice privind compozitii, scheme si tehnologii de 

regenerare a padurilor si impadurire a terenurilor degradate”. 

Ordinul nr.1653 din 31.10.2000, al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului, 

pentru aprobarea “ Normelor tehnice pentru efectuarea controlului anual al 

regenerarilor”. 

Pepiniere-metode si procedee pentru cultura in pepiniera a principalelor specii forestiere 

si ornamentale recomandari tehnice elaborate de ICAS in anul 1994. 

Standarde pentru materiale forestiere de reproducere (Asociatia de standardizare din 

Romania): 

-SR-1808-2004, Seminte de arbori si arbusti pentru culturi forestiere.Reguli de 

esantionare. 

-SR-1908-2004, Seminte de arbori si arbusti pentru culturi forestiere.Metode de analiza. 

-SR-1407-2004, Puieti forestieri cu talie mica, semimijlocie si mijlocie. 

Legea 100 din 3 iunie 2010 privind impadurirea terenurilor degradate (MO 376/7 iunie 

2010). 

HG nr.786 din 30 decembrie 1993 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea 

grupelor de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare, precum si componenta, 

functionarea si atributiile comisiilor de specialisti constituite pentru delimitarea 

perimetrelor de ameliorare. 

Ordinul 766 din 6 septembrie 2007 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare si 

aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase si de alti factori 

vatamatori fondului forestier national si obiectivelor instalate in acestea. (MO 646/21 

septembrie 2007). 

Ordinul nr. 676 din 22 septembrie 2004, al ministrului agriculturii, padurilor si 

dezvoltarii rurale, pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a producatorului de 

materiale forestiere de reproducere (MO nr.937 din13 octombrie 2004). 

Ordinul nr. 312 din 14 mai 2004, al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii 

rurale, pentru aprobarea modelului buletinului de analiza a calitatii semintelor forestiere. 

Ordinul nr. 494 din 12 iulie 2004, al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii 

rurale, pentru aprobarea modelului de eticheta care insoteste lotul/lotul divizat de 

material forestier de reproducere (MO nr.713 din 6 august 2004). 

Ordinul nr.768 din 28 octombrie 2004, al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii 

rurale, pentru aprobarea modelului filei Catalogului national al materialelor de baza si, 

respectiv, a modelului filei de registru al producatorului/furnizorului (MO nr.6 din 4 

ianuarie 2005). 

Ordinul nr.499 din 31 iulie 2003, al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, 

pentru aprobarea Normelor metodologice pentru constituirea si utilizarea fondului de 

ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica (MO nr.634 din 5 sept 2003). 

HG nr.611 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind modul in care se 

realizeaza controlul producatorilor, comerciantilor si utilizatorilor materialelor forestiere 

de reproducere. 

Ordinul nr.609 din11 iulie 2005, al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii 

rurale, pentru aprobarea listei personalului imputernicit cu controlul producerii, 
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comercializarii si utilizarii materialelor forestiere de reproducere si cu certificarea 

materialelor forestiere de reproducere. 

Ordinul nr.157 din 12 martie 2008, al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii 

rurale, pentru modificarea anexei la Ord.609/2005 privind aprobarea listei personalului 

imputernicit cu controlul producerii, comercializarii si utilizarii materialelor forestiere de 

reproducere. 
Ordinul nr.1 028 din 30 iunie 2010, al ministrului mediului si padurilor, privind aprobarea 

delimitarii si descrierii regiunilor de provenienta pentru materialele de bazadin care se obtin 

materiale forestiere de reproducere din categoriile ≪ sursa identificata ≫ si ≪ selectionat ≫ 

pentru speciile de interes forestier din Romania (MO nr. 617 din 1 septembrie 2010). 

Legea nr. 32/1994, lege privind sponsorizarea, modificata si completata prin : Ordonanta 

Guvernului nr.36/1998, Legea nr.204/2001 si Legea nr. 394/2006. 

Ordinul nr.718 din 7 mai 2010, al ministrului mediului si padurilor, pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectueaza 

proiectarea si/sau executa lucrari de imbunatatiri funciare din domeniul silvic. 

 

INVESTITII, MECANIZARE 

HG 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice 

aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii. 

HG 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, 

procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice 

HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si 

instalatii aferente acestora. 

HG 406/2009 pentru modificarea limitelor valorice privind competentele de aprobare a 

documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi 

HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii 

finantate din fonduri publice 

L 10/1995 privind calitatea in constructii 

O 154/2010 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier 

L 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier national 

HG 335/2011 pentru modificarea limitelor valorice privind competentele de aprobare a 

documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi 

HG 653/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de 

investitii cuprinse in "Proiectul privind amenajarea unor bazine hidrografice torentiale si 

reconstruirea unor drumuri forestiere in zonele de fond forestier cu risc major de 

inundabilitate din Romania" 

L 500/2002 privind finantele publice 

 

ACHIZITII PUBLICE 

L 278/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2010 pentru 

modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice 

si a contractelor de concesiune de servicii. 

Ordinul Nr. 314 din 12 Octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de 
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participare la licitatii cu oferta independenta Interpretarea Ordinului Nr. 314 din 12 

Octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu 

oferta independenta. 

O.U.G. nr. 76/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor 

de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. 

HOTARARE nr. 1.482 din 25 noiembrie 2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului 

nr.525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru 

Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice 

HOTARARE Nr. 827 din 22 iulie 2009 pentru aprobarea Normelor privind procedura 

specifica pentru elaborarea si transmiterea cererii de constatare a faptului ca o anumita 

activitate relevanta este expusa direct concurentei pe o piata la care accesul nu este 

restrictionat. 

Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

Ordin nr.1517 din 27 mai 2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea 

proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii in Romania 

Ghidul pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii in 

Romania 

Ordin nr.107 din 6 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea 

modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de 

lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii 

Ordin nr. 51/2009 privind accelerarea procedurilor de licitatie restransa si negociere cu 

publicare prealabila a unui anunt de participare 

Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 

contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, 

cu modificarile si completarile ulterioare. 

Hotarare nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace 

electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 modificata si completata 

prin H.G. nr. 198/2007 

HG 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 30/2006, cu modificarile si completarile aduse de 1.083/2007 

O.U.G. nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente 

procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, modificata si completata prin 

Legea 228/2007 si prin O.U.G. nr 129/2007. 

H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de 

servicii din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006. 

Regulamentul privind atribuirea contractelor de servicii cuprinse in anexa 2B 

Normele de aplicare ale Regulamentul privind atribuirea contractelor de servicii cuprinse 

in anexa 2B. 
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ARII PROTEJATE SI CERTIFICAREA PADURILOR 

• OUG nr. 57/2007 actualizată cu legea 49/2011, privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice; 

• OUG nr.195/2005, actualizată cu legea nr. 265/2006, privind protecția mediului; 

• OUG nr.139/2005, actualizată, privind administrarea pădurilor din Romania; 

• OUG nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale 

și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, modificată și completată cu OUG nr. 

120/23.12.2010; 

• OUG nr. 15/2010 pentru modificarea art. 13, alin. 2 din OUG nr. 196/2005 privind 

Fondul pentru mediu; 

• Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritorului național, 

Secțiunea a IIIa, zone protejate; 

• H.G. nr. 230 din 4 martie 2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor 

naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora; 

• H.G. nr. 2151 din decembrie 2004 privind instituirea regimului de arie naturală 

protejată pentru Parcul Natural Comana, Parcul Natural Munții Maramureșului, Parcul 

Natural Lunca Mureșului, Parcul Natural Putna-Vrancea, Parcul Național Buila-

Vânturarița; 

• H.G.1581/2005 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru Parcul 

Natural Defileul Jiului; 

• H.G. nr. 1.217 din 2 decembrie 2010 privind instituirea regimului de arie naturală 

protejată pentru Parcul Natural Cefa; 

• H.G. nr. 1.076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de 

mediu pentru planuri şi programe; 

• H.G. nr. 1.476 din 12 decembrie 2002 pentru aprobarea unor măsuri privind 

gospodarirea durabilă a pădurilor; 

• H.G. nr. 1284 din 24 oct. 2007 privind declararea ariilor de protecție specială 

avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România; 

• Ordinul nr. 552 din 26 august 2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor 

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

diversităţii biologice; 

• Ordinul nr. 1964 din 13 dec. 2007 privind instituirea regimului de arie naturală 

protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice 

europene Natura 2000 în România; 

• Ordinul nr. 1.948 din 17 noiembrie 2010 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a 

administrarii ariilor naturale protejate care necesita constituirea de structuri de 

administrare și a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu 

necesită constituirea de structuri de administrare; 

• Ordinul nr.19/2010 al Ministrului Mediului și Pădurilor pentru aprobarea Ghidului 

metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau 

proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar; 

• Ordinul MMP nr.1142/23.07.2010 privind Metodologia de aplicare a tarifelor de către 

administratorii / custozii ariilor naturale protejate și de stabilire a cuantumului acestora. 

 

RESURSE UMANE 

L 53/2003 Codul Muncii, actualizată prin Legea nr. 40/2011 
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O.M. 115/2002 referitor la organizarea si funcţionarea Comisiilor pentru incadrare 

promovarea in grade profesionale si gradaţii a personalului silvic. 

O.M. nr. 106/19.01.2011 privind numirea Consiliului de Administraţie al RNP-Romsilva. 

O.M. nr. 216/2010 privind numirea dlui Valerian SOLOVĂSTRU in funcţia de Director 

General al RNP-Romsilva. 

L 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional defăsurate de zilieri. 

 

SECURITATEA SI PROTECTIA MUNCII 

L 319/2006, legea sănătaţii si securitatii in muncă. 

HG 1425/2006, modificata prin HG nr. 955/2010, Norma metodologică de aplicare a Legii 

319/2006. 

H.G. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru manipularea 

manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, in special la afecţiuni 

dosolombare. 

H.G. 1146/30.08.2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea 

in muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă. 

H.G. 1091/16.08.2006 privind cerinţele minime de sănătate si securitate pentru locuri de 

muncă. 

H.G. 971/26.07.2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de 

sănătate la locul de muncă. 

H.G. 1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de sănătate si securitate pentru utilizarea 

de către lucrători a echipamentelor individuale de protectie la locul de muncă. 

H.G.1028/09.08.2006 privind cerinţele minime de sănătate si securitate in muncă 

referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare. 

H.G. 1136/30.08.2006 privind cerinţele minime de sănătate si securitate referitoare la 

expunerea lucrătorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice. 

H.G. 457/18.04.2003 privind asigurarea securităţii uilizatorilor de echipamente electrice 

de joasă tensiune. 

OMMSSF nr.3/03.01.2007 pentru aprobarea Formularului pentru inregistrarea 

accidentului de muncă – FIAM- si a instrucţiunilor de completare a acestuia. 

L 49/2006 pentru aprobarea OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. 

L 524 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii Societatii Nationale 

de Cruce Rosie din Romania nr. 139/1995 

L 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in 

registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, 

inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice. 

HOTARARE nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor 

L 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor. 

HOTARARE nr. 1.010 din 25 iunie 2004 pentru aprobarea normelor metodologice si a 

documentelor prevazute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, 

bunurilor, valorilor si protectia persoanelor 

ORDIN nr. 454 din 14 iulie 2003 privind aprobarea Normelor tehnice pentru protectia 

padurilor si a Indrumarilor privind aplicarea Normelor tehnice pentru protectia 

padurilor ORDIN nr. 786 din 2 septembrie 2005 privind modificarea si completarea 

Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea 

Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta. 
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ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protectia 

maternitatii la locurile de munca. 

L 25 din 5 martie 2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 

privind protectia maternitatii la locurile de munca 

L 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor 

HOTARARE nr. 580 din 6 iulie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile 

ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor 

incadrate in munca 

L 448 din 6 decembrie 2006 (*republicata*) privind protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap*) 

 

EVIDENTA PATRIMONIULUI 

H.G. nr.76/2011 privind modificarea H.G. nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 

O.M.F.P nr.1718/2011 pentru aprobarea Precizarilor privind intocmirea si actualizarea 

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 

H.G. 53/2011 – privind aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii 

255/2011. 

Legea 255/2010 – privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică 

Legea 192/2010 – privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului 

si administrarea RNP in domeniul public local al unor unităţi teritorial administrative si 

in administrarea consiliilor locale respective 

H.G. 1344/2010 – privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate in 

domeniul public l statului si in administrarea MMP prin RNP. 

H.G. 229/2009 – privind reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva si 

aprobarea regulamentului de organizare si functionare 

Ordonanta nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare 

si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al 

unitatilor administrativ-teritoriale 

Legea 213/1998 – privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia. 

O.G. 43/1997 – privind regimul drumurilor. 

Legea 7/1996 – Legea cadastrului. 

Legea 33/1994 – Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. 

Legea 33/1994 – Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. 

 

CRESTEREA, AMELIORAREA CAILOR DE RASA 

L 72/16.01.2002 Legea zootehniei 

L 389/16.12.2005 Legea calului 

L 24/2003 pentru aprobarea OUG 139/17.10.2002 

OUG 49/28.06.2006 pentru modificarea sicompletarea unor acte normative care 

reglementeaza identificarea si inregistrarea ecvinelor si constituirea unor baze de date 

pentru acestea. 

L 514/29.12.2006 pentru aprobarea OUG 49/28.06.2006 
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Ordinul nr. 37/09.04.2010 al Autorităţii Naţionale Sanitară veterinară si pentru Siguranţa 

Alimentelor modificat prin Ordinului nr. 103/04.08.2010 al Autorităţii Naţionale Sanitară 

Veterinară si pentru Siguranţa Alimentelor. 

Ordinul nr. 152/24.06.2010 al Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru 

stabilirea Comisiei Nationale de clasare si evaluare a cabalinelor de rasa. 

Ordinul nr. 718/25.10.2006 al Ministrului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale 

modificat prin Ordinul 215/27.03.2008 al Ministrului Agriculturii, Pădurilor si 

Dezvoltării Rurale privind aprobarea preturilor pentru cabalinele trecute in categoria 

Herghelia Nationala. 

Ordinul 564/17.08.206 al Ministrului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale 

modificat prin Ordinul 440/31.05.2007 al Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale 

privind aprobarea normelor de cheltuieli finantate de la bugetul de stat, prin bugetul 

cabalinelor din categoria Herghelia Nationala. 

Criterii de bonitare emise de Autoritatea Hipică Naţională (M.Of. , partea I, nr. 

571/29.07.2008) privind abalinele de reproductie. 

 

RELATII PUBLICE 

L 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 

Normele metodologice de aplicare a L 544/2001 

O.G. 27/2002-privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2 

 

Structura organizatorică – ORGANIGRAMA 
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Atribuţiile departamentelor  

Biodiversitate, reintroducerea zimbrului: 

-realizarea și implementarea Planului de monitorizare a biodiversitatii axat pe speciile si 

ecosistemele cheie; 

-monitorizarea tuturor activitatilor si zonelor de interes din PNVNT; 

-managementul zimbrului în raza parcului. 

Paza 
-elaborarea și implementarea programului de paza si combatere a braconajului pe raza PNVNT; 

-asigurarea propagandei vizuale din raza PNVNT. 

IT 

-prelucrarea in sistem GIS a informatiilor obtinute din inventarieri; 

Relatia cu comunitatile si constientizare publica 

-asigurarea legaturii cu comunitatile locale si reprezentarea parcului in randul acestora; 

-asigurarea colaborarii cu organizatiile neguvernamentale specifice domeniului de activitate al 

administratiei parcului 

 

 

Programul de funcţionare: 

LUNI –  JOI    08,00 – 16,30 
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VINERI           08,00 – 14,00 

Programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice  

Se desfasoara in baza "Procedurii privind preluarea, desfăşurarea şi organizarea 

activităţii de audienţă" 

 

Audienţele au loc în fiecare zi de luni, între orele 12ºº și 14ºº la sediul Administratiei 

Parcului Natural Vanatori Neamt din str. Zimbrului, nr. 2, loc. Vanatori Neamt, jud. 

Neamt,  înscrierea în audienţă se poate face în fiecare zi din saptamana precedenta, de 

luni până joi între orele 08ºº şi 16³º iar vineri între orele 08ºº şi 14ºº, personal, la numărul 

de telefon 0233/206001 sau în scris, prin adresă trimisă prin poştă sau email: 

vanatori_park@yahoo.com ; 

 

 

 

Anexa 3 

Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a 

instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea 

informaţiilor publice 

 

DIRECTOR – Sebastian CĂTĂNOIU 

RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMAȚIILOR PUBLICE – Elena CUREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 4 

mailto:vanatori_park@yahoo.com
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Coordonatele de  contact ale autorităţii sau instituţiei publice, 

respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi 

adresa paginii de internet 

 

Denumirea: REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA ADMINISTRAȚIA 

PARCULUI NATURAL VÂNĂTORI NEAMȚ R.A. 

Sediul: Str. Zimbrului, nr.2, loc. Vînători Neamț, jud. Neamț 

Telefon: 0233/206001 , 0233/251060 

Fax: 0233/206000 

Adresa de email: vanatori_park@yahoo.com  

Pagina de internet: www.vanatoripark.ro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Anexa 5 

 

mailto:vanatori_park@yahoo.com
http://www.vanatoripark.ro/
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Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil 

I. Surse financiare pentru investiții: 

- Surse proprii :  0 mii lei 

II. Bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat confom Ordinul 1346/1297/2437/2016 

    Venituri totale  1.426,8  mii lei din care: 

- Venituri proprii +RNP Romsilva RA : 1090 mii lei 

- Alte venituri din exploatare(proiecte POS):  336,8 mii lei 

             Cheltuieli totale 1.426,8   mii lei din care: 

- Cheltuieli din veniturile proprii + RNP Romsilva RA: 1090 mii lei 

- Cheltuieli aferente  veniturilor din proiecte: 336,8 mii lei 

      Rezultatul  brut: 0,5 mii lei 

      Număr mediu de personal : 17 

III. Bilanțul contabil: 

Realizări:  

Venituri totale 1.329,3 mii lei, din care : 

- Venituri proprii + RNP Romsilva RA :  1.090,8  mii lei 

- Alte venituri din exploatare(proiecte POS) : 238,5 mii lei 

    Cheltuieli totale, din care: 1.329,3 mii lei 

- Cheltuieli din surse proprii +-RNPRomsilva RA: 1090,8 mii lei 

- Cheltuieli aferente veniturilor din proiecte:  238,5 mii lei 

Rezultatul  brut realizat: 0  mii lei 

Număr mediu de personal : 17 

 

 

 

 

 

Anexa 6 
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Programele şi strategiile proprii 

 

1.  Raport anual de activitate al Administratiei Parcului Natural Vânători Neamț 

pentru anul 2016 

2. Realizari activități Plan de management 2016 
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RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 

ADMINISTRAŢIA PARCULUI NATURAL VÂNĂTORI NEAMŢ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2016 
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1. DATE DE IDENTIFICARE ALE ADMINISTRATORULUI ŞI ARIEI NATURALE PROTEJATEEroare! Marcaj în document nedefinit. 

1.1.Date de identificare ale administratorului ........................ ..........Eroare! Marcaj în document nedefinit. 
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1.2.Denumirea ariei naturale protejate ............................................. Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

1.3.Contractul de administrare ......................................................... Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

1.4.Perioada de raportare ................................................................. Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

2. ENUMERAREA OBIECTIVELOR DE CONSERVARE CARE AU STAT LA BAZA ÎNFIINŢĂRII 

ARIEI NATURALE PROTEJATE ........................................................... Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

3. PRESIUNI ANTROPICE ȘI NATURALE EXERCITATE ASUPRA ARIEI NATURALE PROTEJATEEroare! Marcaj în document nedefinit. 

3.1. Presiuni antropice ...................................................................... Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

3.2. Presiuni naturale ........................................................................ Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

4. EVALUAREA SUMARĂ A STĂRII DE CONSERVARE A ARIEI NATURALE PROTEJATE 

COMPARATIV CU ANUL PRECEDENT .............................................. Eroare! Marcaj în document nedefinit. 

5. NUMĂR DE AVIZE FAVORABILE/NEFAVORABILE ELIBERATE PENTRU PLANURI/ 

PROIECTE/ACTIVITĂȚI SUPUSE PROCEDURILOR DE REGLEMENTARE DE MEDIUEroare! Marcaj în document nedefinit. 

6. CONTROALE ALE AUTORITĂȚILOR DE MEDIU ......................... Eroare! Marcaj în document nedefinit. 
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P3. CONȘTIENTIZARE, CONSERVARE TRADIȚII ȘI COMUNITĂȚI LOCALE ........................................... 45 

3.1 Tradiții și comunități ................................................................................................................................ 45 

3.2 Conștientizare și comunicare ................................................................................................................... 45 

3.3. Educație ecologică .................................................................................................................................. 50 

P4. MANAGEMENT ȘI ADMINISTRARE ........................................................................................................... 51 

4.1. Echipament și infrastructură structura de funcționare ............................................................................ 51 
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1.1.Date de identificare ale administratorului 

RNP - Romsilva - Administraţia Parcului Natural Vânători Neamţ R.A. (APNVNT) 

Cod fiscal: RO25645770, J27/462/2009 

Str. Zimbrului, nr.2, Loc.Vânători, jud. Neamţ, Cod: 617500 

Tel. 0040-0233-251060, 206001, 206002, Fax. 0040-0233-206000 

E-mail: vanatori_park@yahoo.com, Web: www.vanatoripark.ro 

1.2.Denumirea ariei naturale protejate 

Parcul Natural Vânători Neamţ, împreună cu ROSCI0270Vânători-Neamţ, ROSPA0107 Vânători-

Neamţ şi rezervaţia naturală 2.658. Rezervaţia de zimbri Neamţ. 

1.3.Contractul de administrare 

Administrarea ariilor naturale protejate s-a făcut în baza contractului de administrare  

nr.147/AC/19.11.2014/nr.2032/SC/19.11.2014, încheiat între Regia Naţională a Pădurilor – 

ROMSILVA şi RNP – Romsilva Administraţia Parcului Natural Vânători Neamţ R.A, încheiat în 

baza contractului de administrare nr.5204/AK/08.10.2014 / nr.105/AC/08.10.2014, încheiat între 

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA. 

Precizăm că, anterior, administrarea Parcului Natural Vânători Neamţ s-a realizat în baza 

contractului de administrare nr. 743/MMGA/22.05.2004/nr.64/RNP/21.05.2004 respectiv actul 

adițional nr.1 la contractul de administrare nr. 743/MMGA/22.05.2004/nr.64/RNP/21.05.2004, 

încheiat sub numerele 9332/MM/30.11.2009/ nr. 107/RNP/16.11.2009.   

1.4.Perioada de raportare 

Perioada de raportare a activităţii RNP - Romsilva - Administraţia Parcului Natural Vânători 

Neamţ R.A. este 01.01.2016- 31.12.2016. 

2. ENUMERAREA OBIECTIVELOR DE CONSERVARE CARE AU STAT LA BAZA ÎNFIINŢĂRII ARIEI 

NATURALE PROTEJATE 

 

Parcul Natural Vânători Neamţ (PNVN) este o arie naturală protejată administrată în special pentru 

conservarea peisajului şi recreere. Cu o suprafaţă de 30.631 hectare, teritoriul Parcului Natural 

Vânători Neamţ se găseşte în cea mai mare parte în cuprinsul Carpaţilor Orientali (Munţii 

Stânişoarei) precum şi în aria Subcarpaţilor Moldovei (porţiuni reduse din Depresiunea Ozana-

Topoliţa şi Culmea Pleşului), pe teritoriul administrativ al judeţului Neamţ. 

Principalele obiective care au stat la baza  Parcului Natural Vânători Neamţ au fost gospodărirea 

durabilă a pădurilor prin promovarea certificării managementului forestier, conservarea peisajelor 

caracteristice şi a trăsăturilor culturale şi spirituale specifice zonei, reintroducerea marilor ierbivore 

sălbatice  în arealele lor naturale şi încurajarea turismului bazat pe aceste valori.  

Pentru situl Natura 2000 ROSCI0270 Vânători – Neamţ obiectivul de conservare îl constituie 

prezenţa a 6 specii de mamifere, 3 specii de amfibieni și reptile, 2 specii de pești, 7 specii de 

nevertebrate, 4 specii de plante și 15 habitate de interes comunitar. Pentru situl Natura 2000 

ROSPA0107 Vânători – Neamţ obiectivul de conservare îl constituie prezenţa a 19 specii de păsări 

de interes comunitar. Speciile și habitatele de interes comunitar sunt descrise în amănunt la Cap. 4 

Evaluarea sumară a stării de conservare a ariei naturale protejate comparativ cu anul precedent. 

Rezervaţia naturală 2.658. Rezervaţia de zimbri Neamţ a fost constituită în vederea reintroducerii 

și managementului în libertate al speciei zimbru 

 

mailto:vanatori_park@yahoo.com
http://www.vanatoripark.ro/
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3. PRESIUNI ANTROPICE ȘI NATURALE EXERCITATE ASUPRA ARIEI NATURALE PROTEJATE 

3.1. Presiuni antropice 

La nivelul teritoriului acoperit de Parcul Natural Vânători Neamţ, principala presiune antropică 

este legată de desfăşurarea unor activități economice pe raza Parcului. 

Accesibilitatea ridicată a zonei şi prezența multor lăcaşe de cult conduc la apariţia fenomenului de 

turism necontrolat. Turismul de week-end, practicat pe suprafețele deţinute de proprietarii 

particulari generează îngrijorări în ceea ce priveşte respectarea regulilor într-o arie naturală 

protejată, deoarece în aceste areale nu sunt organizate locuri de popas şi campare cu amenajări 

specifice, iar colectarea deșeurilor se realizează cu dificultate. 

Situaţia economică precară a unor comunităţi locale este o ameninţare, putând genera accesul 

abuziv la resursele oferite de pădure şi distrugerea unor amenajări destinate managementului ariei 

naturale protejate. 

3.2. Presiuni naturale 

Se constată o frecvență sporită a sezoanelor de vegetație caracterizate prin temperaturi ridicate și 

precipitații reduse. Urmare a secetei prelungite din ultimii ani a continuat fenomenul uscării 

arboretelor de rășinoase, în special a celor situate în afara arealului.  

 

4. EVALUAREA SUMARĂ A STĂRII DE CONSERVARE A ARIEI NATURALE PROTEJATE COMPARATIV 

CU ANUL PRECEDENT 

Nu există modificări faţă de anul precedent. Urmare a acțiunilor de evaluare şi monitorizare a stării 

de conservare efectuate în anul 2016, a rezultat că starea de conservare a capitalului natural din 

Parcul Natural Vânători Neamț este favorabilă. 

 

Speciile de interes comunitar întâlnite în ROSCI0270 şi ROSPA0107  Vânători - Neamţ 

Nume specie 
Denumire 

populară 

Cod 

N2000 

Anexa din 

Directiva 

Habitate 

Anexa 

OUG 

57 

Stare de conservare 

2015 2016 

MAMIFERE   

Ursus arctos Urs 1354 II 3 Favorabilă Favorabilă 

Canis lupus Lup 1352 II 3 Favorabilă Favorabilă 

Lynx lynx Râs 1361 II 3 Favorabilă Favorabilă 

Bison bonasus* Zimbru 2647 II 3 Favorabilă Favorabilă 

Myotis bechsteini 
Liliac cu urechi 

mari 
1323 II 3 Favorabilă Favorabilă 

Rhinolophus 

hipposideros 

Liliacul mic cu 

potcoavă 
1303 II 3 Favorabilă Favorabilă 

AMFIBIENI ŞI REPTILE   

Bombina variegata 
Buhai de baltă cu 

burta galbenă 
1193 II 3 Favorabilă Favorabilă 

Triturus cristatus Triton cu creastă 1166 II 3 Favorabilă Favorabilă 

Triturus montandoni Triton de baltă 2001 II 3 Favorabilă Favorabilă 

PEŞTI   

Barbus meridionalis Moioagă 1138 II 3 Incertă Incertă 

Cottus gobio Zglăvoc 1163 II 3 Incertă Incertă 
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NEVERTEBRATE   

Callimorpha 

quadripunctaria 
 Fluturele teiului 1078 II 3 Incertă Incertă 

Cerambyx cerdo Croitor 1088 II 3 Incertă Incertă 

Carabus variolosus  4014 II 3 Incertă Incertă 

Rosalia alpina Croitorul alpin 1087 II 3 Incertă Incertă 

Morimus funereus  1089 II 3 Incertă Incertă 

Lucanus cervus Rădaşca 1083 II 3 Favorabilă Favorabilă 

Astacus astacus Racul de râu 1091 V 5 Incertă Incertă 

PĂSĂRI   

Aquila pomarina 
 Acvilă ţipătoare 

mică 
A089 I 3 Favorabilă Favorabilă 

Pernis apivorus Viespar A072 I 3 Favorabilă Favorabilă 

Crex crex Cristel de câmp A122 I 3 Favorabilă Favorabilă 

Bonasa bonasia Ieruncă A104 I 5C Favorabilă Favorabilă 

Ficedula parva Muscar mic A320 I 3 Favorabilă Favorabilă 

Dryocopus martius 
Ciocănitoare 

neagră 
A326 I 3 Favorabilă Favorabilă 

Strix uralensis Huhurez mare A220 I 3 Favorabilă Favorabilă 

Dendrocopos medius 
Ciocănitoare de 

stejar 
A238 I 3 Favorabilă Favorabilă 

Ficedula albicollis Muscar gulerat A321 I 3 Favorabilă Favorabilă 

Picus canus Ghionoaie sură A234 I 3 Favorabilă Favorabilă 

Caprimulgus 

europaeus 
Caprimulg A224 I 3 Favorabilă Favorabilă 

Dendrocopos 

syriacus 

Ciocănitoare 

pestriţă de 

grădină 

A429 I 3 Favorabilă Favorabilă 

Ciconia ciconia Barza albă A031 I 3 Favorabilă Favorabilă 

Ciconia nigra Barza neagră A030 I 3 Favorabilă Favorabilă 

Lullula arborea 
Ciocârlie de 

pădure 
A246 I 3 Favorabilă Favorabilă 

Tetrao urogallus Cocoş de munte A108 I 3 Favorabilă Favorabilă 

Aquila chrysaetos Acvilă de munte A091 I 3 Favorabilă Favorabilă 

Alcedo atthis Pescăruş albastru A229 I 3 Favorabilă Favorabilă 

Lanius collurio Sfrâncioc roşiatic A338 I 3 Favorabilă Favorabilă 

PLANTE   

Campanula serrata Clopoţei 4070 I 3 Incertă Incertă 

Cypripedium 

calceolus 
Papucul doamnei 1902 I 3 Incertă Incertă 

Liparis loeselii Moșișoare 1903 I 3 Incertă Incertă 

Adenophora 

lilipholia 
 4068 I 5C Incertă Incertă 

 

Habitate de interes comunitar întâlnite în ROSCI0270 Vânători – Neamţ 

Tip habitat Cod N2000 
Stare de conservare 

2014 2015 

Păduri dacice de stejar şi carpen 91Y0 Favorabilă Favorabilă 

Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 9130 Favorabilă Favorabilă 

Păduri aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinusexcelsior  91E0* Favorabilă Favorabilă 

Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 9110 Favorabilă Favorabilă 
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Stejăriș cu Galio-Carpinetum 9170 Favorabilă Favorabilă 

Păduri dacice de fag Symphyto-Fagion 91V0 Favorabilă Favorabilă 

Păduri medio- europene cu păduri  de fag de tip  

Cephalanterion – Fagion 
9150 Favorabilă Favorabilă 

Păduri panonice cu Quercus petraea şi Carpinus betulus 91G0 Favorabilă Favorabilă 

Păduri mixte de luncă de Quercus robur, Ulmus laevis şi 

Ulmus minor, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia 

din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris) 
91F0 Incertă Incertă 

Pajişti bogate în specii de Nardus, pe substraturile silicioase 

ale zonelor muntoase 
6230* Incertă Incertă 

Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul 

câmpiilor, până la cel montan și alpin 
6430 Incertă Incertă 

Pajişti de altitudine joasă cu Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis 
6510 Incertă Incertă 

Fâneţe montane 6520 Favorabilă Favorabilă 

Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul 

râurilor montane 
3230 Favorabilă Favorabilă 

Vegetaţie lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor 

montane 
3240 Incertă Incertă 

Notă:* - specie sau habitat prioritar. 

Habitatul 91F0, deși este menţionat în Formularul Standard Natura 2000, versiunea 2016, pe baza 

studiilor efectuate și consultării parcelarului silvic, nu a fost identificat pe teritoriul ariei Parcului 

Natural Vânători Neamț. 

Habitatul 91G0 a fost identificat și inventariat în raza Parcului, el nefiind menționat în Formularul 

Standard Natura 2000, versiunea 2016. 

 

5. NUMĂR DE AVIZE FAVORABILE/NEFAVORABILE ELIBERATE PENTRU PLANURI/ 

PROIECTE/ACTIVITĂȚI SUPUSE PROCEDURILOR DE REGLEMENTARE DE MEDIU 

Pe parcursul anului 2016, au fost eliberate un număr total de 767  de avize, după cum urmează: 

Avize eliberate Nr. total de avize eliberate, din care:   767 

în baza hotărârii Consiliului Științific  
Favorabile 5 

Nefavorabile 0 

fără hotărârea Consiliului Științific 

Favorabile (pentru planuri, 

proiecte, activități supuse 

procedurilor de 

reglementare de mediu) 

128 

Favorabile (pentru APIA) 634 

Nefavorabile 0 

 

 

6. CONTROALE ALE AUTORITĂȚILOR DE MEDIU  

 Pe parcursul anului 2016, la APNVNT a fost efectuat un control al Gărzii Naţionale de 

Mediu - Comisariatul Judeţean Neamţ. 
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S-au constatat următoarele aspecte: 

-Există Autorizaţie de Mediu nr. 249 din 19.10.2010 pentru activităţile de Silvicultură şi alte 
activităţi forestiere - cod CAEN 0210 şi de Alte servicii de cazare - cod CAEN 5590, cu 
valabilitate până la data de 19.10.2020. 
-Există Autorizaţie de Mediu nr. 41 din 01.03.2011 pentru activitatea de Cercetare - dezvoltare 
în alte ştiinţe naturale şi inginerie - cod CAEN 7219 - pentru punerea în libertate a zimbrului în 
Parcul Natural Vânători Neamţ, cu valabilitate până la data de 01.03.2021. 
-Există Contractul de Administrare nr. 5204/AK/08.10.2014 şi 105/AC/08.10.2014 încheiat între 

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi R.N.P.-Romsilva; Contract de Administrare nr. 

147/19.11.2014 şi nr. 2082/29.11.2014 încheiat între RNP Romsilva şi Administraţia Parcului 

Natural Vânători Neamţ RA. 

-Pe lângă Administraţia Parcului Natural Vânători Neamţ RA este înfiinţat Consiliul Consultativ 

de Administrare, alcătuit din reprezentanţi ai instituţiilor, organizaţiilor economice, autorităţilor şi 

comunităţilor locale, care deţin cu orice titlu suprafeţe, sau au interese în perimetrul ori în 

vecinătatea parcului şi care sunt implicate şi interesate în aplicarea măsurilor de protecţie, în 

conservarea şi dezvoltarea durabilă a zonei. 

-Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Consultativ de 

Administrare sunt aprobate prin OM nr.394 din 23.02.2016. 

-Administraţia Parcului Natural Vânători Neamţ RA este îndrumată de un Consiliu Ştiinţific, cu rol 

de autoritate ştiinţifică, pe teritoriul parcului, prin OM nr. 679 din 06.04.2016 privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi funcţionare al Consiliilor Ştiinţifice constituite pentru ariile 

naturale protejate care necesită structuri de administrare. A existat o şedinţă a Cosiliului Ştiinţific 

în data de 15.03.2016. 

-Obligaţiile administratorului ariei naturale protejate, conform prevederilor contractului de 

administrare sunt realizate. 

-Pe teren este materializată limita parcului, iar zonarea internă este prevăzută în planul de 

management. 

-Ocoalele silvice care desfăşoară activităţi pe raza parcului au fost notificate pentru ca agenţii 
economici care fac lucrări de exploatare forestieră să obţină avizul Parcului Natural Vânători 
Neamţ. 
-În perioadele cu aflux turistic s-au desfăşurat 53 de activităţi de patrulare împreună cu 
reprezentanţi ai Inspectoratului Judeţean de Jandarmi  Neamţ . 
-S-a asigurat instruirea necesară a personalului prin participări la instruiri,cursuri şi alte forme de 

perfecţionare: (Turism, GIS, Evaluatori de risc SSM, Fauna sălbatică, Ranger, Monitorizare 

habitate, instructaje de specialitate (paza, PSI, SSM).  

-A fost transmis la MMAP Raportul de activitate conform adresei nr.728 din 17.03.2016 raport 

aprobat de Consiliul Ştiinţific si Consultativ, conform Proces verbal 58 din 17.03.2015.  

-Planul de management a fost revizuit în cadrul proiectului Măsuri pentru managementul speciilor 

de pasări de interes comunitar din Parcul Natural Vânători, prin implicarea comunităţilor locale 

din comuna Vânători Neamţ, avizat favorabil în şedinţa Consiliului Consultativ din data de 

30.11.2010 şi aprobat de către Consiliul Ştiinţific în şedinţa din data de 06.10.2010. 

-Planul de Management a fost depus la ARPM Bacău, pentru analiză în cadrul CAT-etapa de 

încadrare şi a fost emisă Decizia nr. 12 din 13.01.2011. 

-Planul de Management a fost depus la MMSC în vederea aprobării ( adresa nr. 172 din 

08.02.2011) şi a fost aprobat prin OM nr. 1246 din 30.06.2016. 
-S-au realizat 5 acţiuni de conştientizare şi informare a populaţiei locale şi vizitatorilor cu privire la 

necesitatea protecţiei şi conservării capitalului natural şi cultural şi cu privire la rolul ariilor 

naturale protejate în dezvoltarea durabilă locală.  

-S-au întreprins măsuri de sprijinire privind dezvoltarea durabilă a întregii zone prin încurajarea 

activităţilor ce contribuie la conservarea patrimoniului natural şi cultural al zonei:- 1 material 

promoţional pentru promovarea tradiţiilor comunităţii, 4 întâlniri de lucru cu artizani, 1 - produse 

certificate şi mărci locale - Sigla GAL Ţinutul zimbrilor. 
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-În cursul anilor 2012 - 2016 Administraţia Parcului Natural Vânători Neamţ a pus în libertate 
22 exemplare de zimbru (Bison bonasus). Prin adresele nr. 607 - 609/05.05.2014 au fost 
avertizaţi gestionarii fondurilor cinegetice (AVPS Zimbrul, AJVPS Neamţ, AVPS Diana 
Hunting) asupra acestui aspect şi s-a solicitat sprijinul pentru buna gospodărire a efectivelor 
din libertate şi pentru monitorizarea acestora. 
-Din 08.10.2014, Situl Natura 2000 RO SCI 0270 şi Situl Natura 2000 RO SPA 0107 sunt 

administrate de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva prin Administraţia Parcului Natural 

Vânători Neamţ RA în baza Contractului de Administrare nr. 5204/AK/08.10.2014 şi 

105/AC/08.10.2014 încheiat între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi R.N.P. - 

Romsilva şi a Contractului de Administrare nr. 147/19.11.2014 si nr. 2082/29.11.2014 încheiat 

între RNP Romsilva şi Administraţia Parcului Natural Vânători Neamţ RA, care are ca obiect 

(art.3), administrarea Parcului Natural Vânători, împreună cu situl Natura 2000 RO SCI 0270, situl 

Natura 2000 RO SPA 0107, rezervaţia naturală 2658- Rezervaţia de zimbri Neamţ. 

-Pe parcursul anului 2016 au fost iniţiate şi elaborate de către Administraţia Parcului Natural 

Vânători Neamţ o serie de proiecte: 

- proiectul Ţinutul zimbrului-destinaţie ecoturistică, în calitate de partener (din 

fonduri RAF), proiect în derulare, cu perioada 2015-2018. 

- proiectul Natură şi tradiţii în sprijinul dezvoltării durabile, în calitate de partener, 

finanţat din fonduri elveţiene, în derulare, cu perioda 2016-2017. 

-Protocoale de colaborare încheiate cu administraţii publice locale şi acţiuni de conştientizare : 

  -  proiectul Ţinutul zimbrului-destinaţie ecoturistică, în calitate de partener (din 

fonduri RAF), proiect în derulare, cu perioada 2015-2018. 

  -  Parteneriat cu Propark-Fundaţia pentru arii protejate în vederea implementării 

Proiectului Natură şi tradiţii în sprijinul dezvoltării durabile. 

  -  Parteneriat cu Asociaţia Pro democraţia Club Tg. Neamţ şi Primăria Oraşului 

Tg.Neamt în vederea realizării proiecttului Cicloturism în Ţinutul zimbrului. 

- Parteneriat cu IJJ Neamţ, Primăriile Tg. Neamţ, Vânători Neamţ, Bălţăteşti,     

Agapia, Crăcăoani în vederea implementării Proiectului Ţinutul zimbrului-

destinaţie ecoturistică. 
-Pe teritoriul Parcului Natural Vânători Neamţ nu s-au înregistrat cazuri de braconaj în anul 
2016. 
-Este instituit un sistem de tarifare aprobat prin adresa nr.25808 din 13.08.2013 a MMSC şi prin 

Hotărârea Comitetului Director nr. 01 din 29.01.2016 . 

 

Măsuri impuse ca urmare a controlului: Întocmirea raportului anual de activitate pe anul 2016 şi 

transmiterea lui la MMAP şi la Comisariatul Judeţean Neamţ al Gărzii Naţionale de Mediu. 

Stadiul realizărilor măsurilor trasate: realizat 

P1. MANAGEMENTUL BIODIVERSITĂȚII 

1.1. Inventariere și cartare 

S-au realizat activităţi de inventariere şi cartare a speciilor Lucanus cervus, Ciconia 

ciconia, Ciconia nigra, Taxus baccata, a speciilor de insecte polenizatoare (Hymenoptera, 

Apoidea, Apiformes) precum şi a habitatelor cu Myricaria germanica. Datele colectate sunt în curs 

de procesare şi interpretare. 

           S-au realizat  activități de inventariere și cartare a zonelor cu biodiversitate ridicată din raza 

PNVNT (bârloage de urs, stâncării, mlaștini, etc.). 

           S-au realizat activităţi privind inventarierea şi cartarea surselor de poluare a apei care este 

consumată de efectivul de zimbri din libertate și semilibertate. Există buletine de analiză care 

certifică potabilitatea surselor de apă disponibile în zona de referință. 
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           S-au realizat hărţi privind mișcarea zimbrilor aflaţi în libertate în zona Parcului Natural 

Vânători Neamţ, în urma cărora au fost identificate zonele favorabile pentru existenţa acestora în 

raza ariei protejate. 

           Au fost realizate baza de date şi hărţile aferente, privitoare la  pagubele produse de specia 

lup în cadrul Parcului Natural Vânători Neamţ în perioada 2014 – 2016. 

 
Figura nr. 1. Localizarea pagubelor produse de specia lup în cadrul Parcului Natural Vânători Neamţ 

In perioada 13 – 15 decembrie 2016,  au fost selectate și parcurse un număr de 12 transecte 

pentru a se evalua populația de lup din zona parcului. Activitățile s-au realizat în cadrul proiectului 

WOLFLIFE –LIFE13NAT-RO/000205 Implementarea celor mai bune practici pentru 

conservarea în situ a speciei Canis lupus la nivelul Carpaților Orientali. Au fost  colectate probe 

coprologice si de păr pentru a fi analizate din perspectiva genetică la un laborator de referință din 

Germania. De asemenea, a fost realizată de către domnul Pop Mihai și o instruire teoretică și 

practică a rangerilor PNVNT (Proces Verbal nr. 3133/14.12.2016) referitor la metodele de 

monitorizare a speciei lup în diferite habitate din raza Parcului Natural Vânători Neamț.  

           In cursul lunii decembrie 2016,  biolog dr. Tomozii Bogdan (voluntar), a realizat  în 

Rezervația Dumbrava, o verificare a  trunchiurilor de stejar  marcate în vederea extragerii, din 

perspectiva colonizării cu specii de insecte de interes comunitar şi naţional (conf. O.U. 57/2007), 

cunoscând faptul că lemnul din ce în ce mai rar de cvercinee bătrâne (de peste 100 de ani şi 40 cm 

diametru) reprezintă nişe de adăpost, hrană şi reproducere pentru numeroase specii de insecte 

xilofage protejate (Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Morimus funereus) citate în Directiva 

Habitate 92/43 anexa II şi IV şi O.U. 57/2007 Anexa 3 şi 4A respectiv legea 49/2011 pentru 

aprobarea O.U. 57/2007.  Ca urmare a activității de pe teren, s-a recomandat păstrarea a 21 de 

arbori pe picior marcați anterior, ca sursă de hrană şi nişe de reproducere şi adăpost pentru speciile 

de coleoptere xilofage protejate prin OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. 

                         
Figura nr. 2. Aspecte surprinse în cadrul evaluării arborilor de stejari marcați din rezervația 

Dumbrava, Parcul Natural Vânători Neamţ 
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          De  asemenea, în cursul anului 2016, s-a finalizat lucrarea de licență intitulată Aspecte 

privind diversitatea florei vasculare din bazinul hidrografic al pârâului Nemțișor elaborată de 

către student Chirilă Simona Dumitrița, Facultatea de Biologie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza 

Iași. Scopul lucrării a fost de cunoaștere a diversității taxonomice, cenologice, corologice și 

ecologice a cormofitelor din bazinul  hidrografic Nemțișor. 

            Alte trei lucrări de licență vor fi finalizate în cursul anului 2017, fiind abordate subiecte ca 

studiul micromicetelor, a macromicetelor și patologia zimbrului. 

 
Figura nr. 3. Coperta lucrare de licență 

1.2. Monitorizarea stării de conservare 

 Planul de monitorizare al Parcului Natural Vânători Neamţ conţine un număr de 24 de 

protocoale, clasificate pe priorităţi. În cursul anului 2016 au fost implementate un număr de 23 

protocoale, astfel: 

1. Regenerarea puieţilor de stejar (prioritatea nr. 1) 

 Problema regenerării stejarului din rezervaţia Dumbrava se află în atenţia Administraţiei 

Parcului Natural Vânători Neamţ deoarece s-au constatat fenomene de uscare în coroană, rupturi la 

arbori, apărând ca necesară refacerea pe cale naturală a acestui arboret cu valoare genetică ridicată. 

Constatându-se o desime a puieţilor necorespunzătoare acestui obiectiv, s-a înaintat ipoteza 

efectului negativ major pe care îl exercită activităţile antropice (inclusiv cele pastorale) din 

interiorul rezervaţiei, fiind astfel iniţiat un studiu care să argumenteze ştiinţific această ipoteză.   

 Studiul regenerării naturale la stejar s-a realizat în 10 pieţe de probă permanente, o 

suprafaţă  de probă constând din trei pătrate de 9 m
2
 aflate la distanţa de 10 m unul de altul. 

Colectarea în teren a datelor s-a realizat în perioada septembrie – noiembrie 2016, în arboretele de 

stejar din u.a. 19A şi u.a. 20, din U.P. II Dumbrava, O.S. B. M-rea Neamţ. 

 Astfel, în fiecare pătrat au fost număraţi puieţii de stejar pe categorii de înălţime (sub 5 cm, 

între 5-10 cm, între 10-15 cm, peste 15 cm), determinându-se şi vârsta lor, prin numărarea 

cicatricilor de creştere de pe tulpină. Au fost luaţi în considerare doar puieţii care aveau cel puţin 

baza verde, prezentând deci un potenţial de regenerare vegetativă în urma autorecepării. Dintre 

aceştia s-a notat numărul de puieţi vătămaţi şi cauzele vătămării (păşunat, iluminare insuficientă, 

copleşire, făinare, etc.). Separat au fost înregistraţi puieţii complet uscaţi, care nu-şi mai puteau 

reveni, având cel mai adesea rădăcinile deja putrede. 

 De asemenea, s-au notat speciile lemnoase ale căror puieţi apăreau în interiorul pătratelor 

selectate în cadrul acestui studiu, apreciindu-se şi abundenţa acestora. S-au mai făcut observaţii 

asupra vegetaţiei ierboase, notând speciile şi indicele de abundenţă-dominanţă (+, 1, ..., 5), şi 

asupra litierei. 

Astfel, au fost inventariaţi un număr de 145 de puieţi verzi în cele 10 ploturi selectate, cu o 

desime medie de 0,51 puieţi/m2 si de 5148 puieţi/ha. 

Datele referitoare la puieţii identificați în pătratele de probă și extrase din fişele de teren au 

fost centralizate  în tabelul nr.1. 

 
                                       Tabel nr.1 Evidenţa puieţilor de stejar pe categorii de înălţime 

Plot nr. Nr. Puieţi    
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 <5 cm 6-10 cm 11-15 cm >15 cm total puieţi/m2 puieţi/ha 

P1 0 3 10 15 28 1.03 10370.37 

P2 1 4 5 3 13 0.48 4814.81 

P3 0 0 5 3 
8 0.29 2962.96 

P4 0 2 4 1 7 0.25 2592.59 

P5 0 1 0 0 
1 0.03 370.37 

P6 0 1 4 1 6 0.22 2222.22 

P7 0 1 2 0 
3 0.11 1111.11 

P8 0 2 3 1 6 0.22 2222.22 

P9 2 30 15 13 60 2.22 22222.22 

P10 1 4 1 1 
7 0.25 2592.59 

 10 48 49 38 145 0.51 5148 

 

 
Figura nr. 4.  Localizarea pieţelor de probă privind monitorizarea regenerării puieţilor de stejar 

 

Concluzia acestui studiu aferentă anului 2016 este aceea că regenerarea naturală 

defectuoasă la stejar se datorează, în principal, luminii insuficiente  de la nivelul solului. 

Argumentele care se pot aduce în sprijinul acestei afirmaţii sunt următoarele:  

-absenţa exemplarelor de stejar (precum şi ale altor specii lemnoase arborescente) cu vârste mai 

mari de patru ani sau mai înalte de 20-25 cm,  

-existenţa puieţilor complet uscaţi, de talie mică, numărul lor fiind chiar mai mare decât al celor 

verzi, 

-concordanţa cu indicaţiile tipului de pădure, care atenţionează asupra regenerării naturale 

deficitare datorate umbririi la nivelul solului, 

-desimea puieţilor este redusă, în absenţa unei fructificaţii abundente, 

-dezvoltarea unui etaj arborescent dominat (carpen, jugastru) sau/şi arbustiv (păducel, soc, alun, 

măceş, etc.) care diminuează cantitatea şi calitatea radiaţiei luminoase ce ajunge la nivelul 

puieţilor, valoarea indicelui de consistenţă real fiind mai mare decât cea indicată în amenajament, 

-identificarea într-o pondere redusă a altor factori limitativi. 
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Figura nr. 5. Aspecte surprinse în timpul colectării datelor de pe teren 

         

 

 

De asemenea, nu trebuie neglijaţi ceilalţi factori limitativi (sol compactizat, prezența 

păşunatului, consumarea sau recoltarea ghindelor înainte de germinare) a căror manifestare este 

favorizată de gradul ridicat de ruderalizare a acestor arborete ca urmare a localizării (aproape de 

aşezări umane), accesibilității ridicate  (străbătută de un drum judeţean şi câteva drumeaguri ori 

poteci – folosite şi de către ciobani pentru a-şi conduce turmele spre locurile de păşunat), a 

vecinătăţilor (în parte terenuri agricole), etc. 

 
2. Distribuţia şi abundenţa speciei Taxus baccata (prioritatea nr.1) 

În perioada ianuarie - martie 2016 a fost implementat protocolul de distribuție al speciei Taxus 

baccata în Parcul Natural Vânători Neamț. Au fost identificate 16 exemplare de Taxus baccata în 

UP I Cracăul Negru și UP II Cracăul Alb. Localizarea și detaliile speciei sunt prezentate în tabelul 

următor precum și localizarea acestora pe hartă.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura nr. 6. Distribuția exemplarelor de Taxus baccata 

 

Tabel nr. 2. Observații exemplare de tisă 

 

   2016        

Nr 

crt 
UP ua 

D la 1,30 

m (cm) 

H 

(m) 

Coordonate GPS 
regenerare Observatii 

x y z 

1 I Cracaul Negru 49A 20.63 10 590836.277 617645.607 879.7564 nu  
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2 I Cracaul Negru 52B 39.68 3.5 590152.7289 618572.9853 876.6670 nu Fara varf 

3 I Cracaul Negru 57A 15.87 4 590106.1687 618882.2726 882.0316 nu Aplecata 

4 I Cracaul Negru 57A 23.80 14 590076.8381 618881.6998 868.1019 nu 2 varfuri 

5 I Cracaul Negru 57A 20.63 11 590062.2935 618873.6221 862.7749 da  

6 II Cracaul Alb 70A 25.16 8 585357.7930 623747.1015 869.5201 nu  

7 II Cracaul Alb 70A 21 7.5 584893.6364 622868.0295 874.3050 nu  

8 II Cracaul Alb 70A 34 12.5 584770.1440 622840.4884 936.1507 nu 

Infurcita la 

3m de la 

sol 

9 II Cracaul Alb 70A 16 8 584808.7961 622847.0277 930.1403 nu  

10 II Cracaul Alb 70A 11 5 584808.7961 622847.0277 930.1403 nu  

11 II Cracaul Alb 70A 21.6 7.8 584966.7037 622853.3993 867.5866 nu  

12 II Cracaul Alb 70A 23.9 11 584843.6723 622824.2568 928.8593 nu  

13 II Cracaul Alb 73A 16.6 7 584605.2889 622872.2084 875.3400 nu  

14 II Cracaul Alb 73A 2 2.5 584578.7275 622883.771 866.8439 nu Infurcita la 

baza 15 II Cracaul Alb 73A 6 5 584578.7275 622883.771 866.8439 nu 

16 II Cracaul Alb 73A 17 6 584598.1961 622891.0105 879.0289 nu  

 
 3. Monitorizarea amfibienilor şi a habitatelor lenctice (prioritatea nr. 1) 

          În cadrul acestui protocol, au fost selectate și evaluate 17 pieţe de probă stabilite în raza 

Parcului Natural Vânători Neamț.  

          Astfel, în cadrul activităţilor de teren, au fost identificate 6 specii de amfibieni (în stadiu de 

pontă, larve și adulți): Rana temporaria, Bombina variegata, Bufo bufo,  Triturus montandoni, 

Triturus alpestris, Salamandra salamandra.  
 

Tabel nr. 3. Localizarea pieţelor de probă aferente protocolului nr. 3 - specii amfibieni 

Nr. 
plot Descriere 

Latitudine - 
coordonate 

Stereo 
70/VGS 

Longitudine 
- coordonate 

Stereo 
70/VGS 

altitudi
ne - 

metri 
Rana 

temporaria 
Bombina  
variegata 

Trituru
s 

monta
ndoni 

Trit
uru
s 

alp
est
ris 

Alte 
observatii 

1 
Valea Secului – iaz canton 
Bâzu 591968 636258 451 x    Esox lucius 

2 amonte M-rea Sihăstria  588489 631223 583  x    

3 amonte M-rea Sihăstria  588215 631222 596 x x x  
Salamandra 
salamandra 

4 amonte M-rea Sihăstria  588195 631216 593 x x x  
Lacerta 
viridis 

5 amonte M-rea Sihăstria  - izvor 587071 630900 655 x x    

6 
Lunca - amplasament vechi 
autostradă 599948 637582 383  x   

Carabus 
coriaceus 

7 Butelie ţarc  aclimatizare 592168 638991 486 x x     

8 Nemtisor 588939 643450 535   x x   

9 Nemtisor 588789 643312 560 x      

10 pod Secu - Sihastria 589474 633280 530  x     

11 
Drum foresier  Mitocul Balan - 
Chitele 587055 625771 716 x  x x   

12 Plot Busuioc Vasile 594889 640560 472  x x    

13 
Plot Busuioc Mihail si Croitoru 
Cristian 595873 621648 689  x     

14 Plot Cilta Iulian 589912 627592 880  x     

15 Plot Mihut Ioan 592673 623246 800  x x    

16 Plot Busuioc Vasile 47.15.575 26.12.121 395  x     

17 Plot Balmoj Vasile 598724 639417 538  x     
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Figura nr. 7.  Localizarea pieţelor de probă privind monitorizarea speciilor de amfibieni 

 

            Dintre speciile de amfibieni identificate în cursul anului 2016 în cele 17 piețe de probă de 

monitorizare, bine reprezentate prin număr de adulți, larve și ponte sunt Triturus montandoni și 

Bombina variegata, acestea fiind specii de interes comunitar cu stare de conservare favorabilă în 

raza parcului. 

 
4. Monitorizarea şi evaluarea biomasei vegetale a stratului erbaceu (prioritatea nr. 1)  

       În perioada 08-12.08.2015 a fost implementat protocolul pentru monitorizarea și evaluarea 

biomasei stratului erbaceu din ţarcul de eliberare a zimbrilor, în zona Chitele. Un raport de 

activitate detaliat a fost înregistrat la APNVNT cu nr. 3080 din 29.11.2016. În vederea 

monitorizării, au fost analizate cele 7 piețe de probă selectate anterior în principalele tipuri de 

arborete din zona de reintroducere a zimbrului în libertate din zona Chitele, respectiv: brădeto-

făget normal cu floră de mull (s), molideto-brădet normal cu floră de mull (s), făget normal cu 

floră de mull (s) si o pășune de Festuco rubrae - Agrostetum capillaris situată lângă Stația de 

monitorizare Chitele. Din analiza datelor curente comparate cu cele din anii precedenţi a reieşit 

faptul că la nivelul arboretelor, condițiile trofice optime pentru zimbri se găsesc, asa cum s-a 

determinat și anii anteriori, în arboretele de făget și cele de amestec de brădeto-făget, deoarece 

acestea suportă un stratul erbaceu divers şi bogat în specii palatabile pentru zimbru, cu valori 

ridicate ale producției de masă vegetală.  

Arboretele de molideto-brădete nu prezintă condiții trofice adecvate, respectiv specii 

vegetale palatabile pentru specia zimbru, 75 % din masa vegetală uscată a probelor analizate fiind 

formată din specii de briofite.   

Păşunea care include hrănitorile cuprinde specii palatabile pentru zimbru, dar la nivelul 

anului 2016 s-a constatat (spre deosebire de anii monitorizărilor anterioare) o utilizare redusă a 

acesteia de către zimbru, fapt explicat prin suprafaţa vastă pe care o exploatează în prezent. 
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Figura nr. 8. Molideto - brădet din zona de reintroducere a zimbrului, zona Chitele (u.a. 133 A) 

 

 
Figura nr.9. Brădeto-făget din zona de reintroducere a zimbrului, zona Chitele  

(u.a. 109 A) 

 

5. Monitorizarea şi evaluarea vătămarilor produse de specia zimbru în habitatele forestiere şi 
de pajişte (prioritatea 1)  

  In perioada 08-12.08.2016, au fost evaluate vătămările provocate de specia zimbru în zona 

Chitele în cele 7 pieţe de probă stabilite în cadrul protocolului de monitorizare și analizate în anii 

anteriori. Un raport de activitate detaliat a fost înregistrat la APNVNT cu nr. 3081 din 29.11.2016.  

Pentru implementarea protocolului de monitorizare au fost utilizate pieţe de probă dispuse 

sub formă de benzi de 2 m lățime și 50 m lungime. În cadrul monitorizării au fost notaţi toţi 

fitoindivizii de până la 2 m înălţime de pe întreaga suprafaţă de probă.  

S-a procedat la determinarea speciilor de plante vătămate de pe suprafaţa de probă şi s-a 

urmărit consumul de părti vegetale (ramuri, lăstari, frunzar).  

S-a urmărit identificarea unor semne vizibile la nivelul stratului subarbustiv şi arbustiv ce 

ar putea sugera un consum excesiv de material vegetal indicând o supraexploatare locală cu impact 

negativ asupra speciilor lemnoase din zona monitorizată.  

Conform protocolului standardizat, s-au monitorizat următoarele tipuri de vătămări ce 

semnalează diferite grade de impact a zimbrului asupra vegetaţiei:  

-prezenţa de rupturi ale vârfurilor şi ramurilor laterale, rosături la nivelul ramurilor şi tulpinilor, 

înălţimea la care s-au produs vătămările, decorticări de specii lemnoase. 

-prezența unui marcaj vizibil al consumului de material vegetal de tipul ramuri şi frunzar la nivelul 

stratului arbustiv; 

-prezenţa arborilor şi arbuştilor decorticaţi; 

-prezenţa arborilor morţi, ca urmare a decorticării; 

-densitatea fitoindivizilor afectaţi la suprafaţa de probă. 
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Figura nr. 10. Distribuţia pieţelor de probă în  zona Chitele (stabilite în primul an de implementare a 

protocolului de monitorizare) 

 

 Vătămarile identificate constau în rupturi la nivelul vârfurilor şi ramurilor laterale şi 

rosături  la puieţi, lăstari şi arbuşti aparţinând următoarelor specii lemnoase: Fagus sylvatica 

(40%), Salix caprea (35%), Acer pseudoplatanus (15%), Alnus incana (7%), Corylus avellana 

(1%), Abies alba (2%).  

Vătămările înregistrate în pieţele de probă studiate sunt nesemnificative, neexistând semne 

de impact major (suprapășunat) asupra stratului subarbustiv si arbustiv. Densitatea indivizilor 

afectaţi în cadrul tuturor suprafeţelor de probă a fost subunitară. 

Analiza speciilor lemnoase din pieţele de probă studiate indică o reducere a impactului 

păşunatului produs de zimbru, fapt explicat prin deplasările mari pe care acesta le efectuează în 

libertate, care-i permit explorarea unor suprafete noi, întinse, cu surse de hrană numeroase şi 

variate, aspect care a determinat diminuarea presiunii pe suprafeţele de păşunat din zona Chitele, 

unde s-au înregistrat vătămări în etapa imediat următoare eliberărilor de zimbri. Se estimează o 

creştere a intensităţii vătămărilor în perioada de iarnă, când efectivul de zimbri se întoarce în 

proximitatea ţarcului de preeliberare, o parte din exemplare, în special masculi, având tendinţa să 

staţioneze în zona acestuia până la următorul sezon de vegetatie. 

 În urma analizei probelor  se consideră că impactul produs de specia zimbru asupra 

vegetaţiei lemnoase în  zona de monitorizare din zona Chitele este nesemnificativ.  

 

6. Monitorizarea şi evaluarea impactului potenţial al zimbrului asupra nevertebratelor 
(prioritatea 1) 

            Lepidopterele sunt adesea utilizate în monitorizarea stării de conservare a habitatelor, 

deoarece schimbările ce survin în dinamica populaţională sunt, de regulă, corelate cu deteriorarea 

habitatelor, schimbările climatice majore, modificările în compoziţia comunităţilor de plante, etc. 

            În perioada 08-12.08.2016 a fost evaluat impactul zimbrului asupra faunei de lepidoptere 

diurne din 7 piețe de probă selectate în prealabil în țarcul de eliberare a zimbrului din zona Chitele. 

Un raport de activitate detaliat a fost înregistrat la APNVNT cu nr. 3082 din 29.11.2016. 

          Cele 7 piețe de probă sunt distribuite astfel:  

-în pajiste - 4 piețe de probă  (P1,P2, P6, P7),  

-în poiană – 2 piețe de probă (P3, P4), 

-fostă zonă de exploatare forestieră – 1 piata de probă (P5) . 
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Figura nr. 11. Distribuția piețelor de probă în țarcul de eliberare a zimbrului din zona Chitele 

       În perioada de studiu au inventariate un număr de 27 specii cu 281 exemplare după cum 

urmează: 

Tabel nr. 4. Specii inventariate în zona Chitele 

Nr. crt. Specii P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Total 

Fam. ARCTIIDAE  

1.  Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) - - 4 6 - - - 10 

2.  Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758)  - - - 2 - - 2 

3.  Atolmis rubricollis (Linnaeus 1758) - 4 - - - - - 4 

Fam. HESPERIDAE  

4.  Ochlodes venatus  (Bremer & Gray, 1853)  - - 3 2 1 - - 6 

Fam NYMPHALIDAE  

5.  Nymphalis antiopa  (Linnaeus 1758) - - 1 1 - - - 2 

6.  Aglais io (Linnaeus 1758) - - 4 3 5 - - 12 

7.  Vanessa cardui (Linnaeus 1758) 2 6    4 3 15 

8.  Vanessa atalanta (Linnaeus 1758) - - 5 6 4 - - 15 

9.  Apatura iris (Linnaeus 1758) - - 1 - 3 - - 4 

10.  Aglais urticae  (Linnaeus 1758) - - 3 3 1 - - 7 

11.  Polygonia c-album  (Linnaeus 1758) 2 5 - - - 1 2 10 

12.  Araschnia levana L. f. prorsa  (Linnaeus 1758) - - 3 1 2 - - 6 

13.  Argynnis  paphia (Linnaeus 1758) - - 9 5 13 - - 27 

14.  Argynnis adippe Denis & Schiffermüller, 1775 - - - - 2 - - 2 

15.  Neptis rivularis (Scopoli 1763) - - 3 1 6 - - 10 

16.  Coenonympha pamphilus 5 4 - - - 7 7 23 

Fam. PAPILIONIDAE  

17.  Papilio machaon  Linnaeus 1758 3 - - - 2 - - 5 

18.  Iphiclides podalirius  Linnaeus 1758 - - - - 2 - - 2 

Fam. PIERIDAE  

19.  Pieris rapae  (Linnaeus, 1758) 6 8 - - - 6 3 23 

20.  Pieris napi   (Linnaeus, 1758) - - 3 4 6 - - 13 

21.  Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) - - 4 1 2 - - 7 

22.  Pontia daplidice Linnaeus, 1758 2 3 - - - 1 2 8 

23.  Gonepteryx rhamni  (Linnaeus, 1758) 2 - - - - - - 2 

Fam SATYRIDAE  

24.  Melanargia galathea Linnaeus, 1758 5 6 - - - 3 2 16 

25.  Maniola jurtina   (Linnaeus 1758) 8 11 - 3 1 8 7 38 

26.  Aphantopus hyperantus (Linnaeus 1758) - - 2 3 2 - - 7 

27.  Pararge aegeria aegerides (Linnaeus 1758) - - 3 - 2 - - 5 
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 În cadrul piețelor de probă amplasate în interiorul habitatelor forestiere s-a observat un 

număr 27 de specii, dintre care dominante sunt Argynnis  paphia  (20%), Vanessa atalanta  (10%).  

În habitatul de pajiște au fost semnalate 10 specii, dintre care dominante sunt Maniola 

jurtina (26%), urmată de Coenonympha pamphilus (16%) și Pieris rapae (16%). Maniola jurtina 

este o specie indicatoare de habitate degradate, semnalarea ei în număr mare în pajiștile din 

bazinetul Chitele, indică existența suprapășunatului.  

 Atât în pajiști, cât și în habitatul forestier au fost întâlnite 2 specii comune: Papilio 

machaon  (Linnaeus 1758), Maniola jurtina  (Linnaeus 1758).  

   
Tabel   nr. 5. Abundenţa şi dominanţa familiilor de Lepidoptere înregistrate în bazinetul Chitele în perioada 08 

- 12.08.2016 

 

 

S-a observat faptul că piețele de probă situate în poieni prezintă un indice de diversitate 

ridicat, acestea adăpostind  un număr mai mare de specii de lepidoptere.  

Urmărind eventualul impact indirect al zimbrului asupra comunităţilor de lepidoptere în 

pieţele de probă studiate în ţarcul de eliberare se constată ca acesta este inexistent. În interiorul 

ţarcului de eliberare în pieţele de probă amplasate în poieni (P3, P4) se constată prezenţa unui strat 

ierbos neafectat, bogat în plante bune nectarifere care atrag speciile de lepidoptere forestiere.  

De asemenea, impactul este inexistent şi în piaţa de probă situată în preajma hrănitorilor 

(P2), şi aceasta deoarece zimbrii vin rar în această zonă pe timpul sezonului estival, astfel că stratul 

ierbos rămâne intact, nefiind afectat prin târlire sau păşunare.  

În pieţele de probă (P6, P7) situate în pajiştile adiacente tarcului de eliberate s-a constatat, 

în continuare, comparând cu anii anteriori, o diversitate redusa a speciilor de lepidoptere, posibil 

datorita stratului ierbos redus, sărăcacios, ca rezultat al suprapăşunatului şi târlirii produse de-a 

lungul timpului. Aici au fost întâlnite ca specii vegetale nitrofile dominate in stratul ierbos: 

Carduus sp., Cirsium sp., Urtica dioica, Veratrum album, etc. 

 

           

 

Nr. 

crt. 

Familia Nr. specii Abundenţa Dominanţa % 

1.  ARCTIIDAE 3 16 6 

2.  HESPERIDAE 1 6 2 

3.  NYMPHALIDAE 12 133 47 

4.  PAPILIONIDAE 2 7 2 

5.  PIERIDAE 5 53 19 

6.  SATYRIDAE 4 66 23 

 TOTAL  27 281 100 
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Figura nr. 12. Lepidoptere identificate în piețele de probă din zona de eliberare a zimbrului în libertate, 

bazinetul Chitele: Maniola jurtina   (Linnaeus 1758) (stânga sus); Vanessa cardui (Linnaeus 1758) (dreapta sus); 

Argynnis  paphia (Linnaeus 1758) (centru stânga); Inachis io (Linnaeus, 1758) (centru dreapta); Euplagia 

quadripunctaria (Poda, 1761) (stânga jos); Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) (dreapta jos). 

 
7. Monitorizarea populaţiei de berze (Ciconia ciconia şi Ciconia nigra) care cuibăresc în raza 
parcului (prioritatea 1) 

Au fost identificte în urmatoarele zone după cum urmează: 

Tabel nr. 6. Localizare exemplare de berze 

Localizare Coordonate Specia nr. 

indivizi 

văzuți 

nr. 

cuiburi 

M-rea Neamt - colonie N 47.16.204 

E 26.11.866 

Ciconia ciconia 2 1 

M-rea Neamt N 47.15.034 

E 26.12.976 

Ciconia ciconia 1 1 

Pajiste - Coasta Zimbrariei N 47.15.405 

E 26.13.128 

Ciconia ciconia 3  

In zbor pajiste - Coasta Zimbrariei  Ciconia nigra 1  

Carbuna x 593989,5278 

y 630250,2802 

Ciconia ciconia 1 1 

Cracaul Negru iesire spre DF Soimu  Ciconia nigra 1  

Agapia sat x598842,4896 

y631286,6593 

Ciconia ciconia  1 1 

Agapia sat x598678,0926 

y631312,9250 

Ciconia ciconia 2 1 

Agapia sat x598998,9930 

y631260,0373 

Ciconia ciconia 2 1 

Agapia sat x597466,6355 

y631184,9248 

Ciconia ciconia 2 1 

Agapia sat x599041,6426 

y631253,0533 

Ciconia ciconia 2 1 

 

8.  Monitorizarea populaţiei de păsări răpitoare (prioritatea 2) 
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În cursul anului 2016, au fost întocmite 2 fișe de observație a păsărilor răpitoare. 

 

 

Tabel nr.7. Interpretare date specii păsări răpitoare 

  Specia  

Punct 

observatie 

Pernis 

apivorus 

Accipiter 

gentilis 

Accipiter 

nisus 

Buteo 

buteo 

Aqulia 

chrysaetos 

Aquila 

pomarina 

Punctul 1       1     

Punctul 2             

Punctul 3       2     

Punctul 4   1         

Punctul 5       2     

Punctul 6       1     

Punctul 7             

 

9. Monitorizarea habitatului R4415 – Tufărişuri dacice de cătină mică (Myricaria germanica) 
(prioritatea nr.2) 

S-a realizat distribuţia speciei Myricaria germanica  în perioada iunie – august 2016, au 

fost realizate hărţi specifice cu distribuţia speciei în cuprinsul PNVNT.                                 

        
Figura nr.  13. Distribuţia speciei Myricaria germanica în raza Parcului Natural Vânători Neamţ 

            Suplimentar, în data de 23 mai 2016 a fot realizată de către specialistul în ştiinţele vieţii o 

instruire teoretică şi practică (Proces Verbal nr. 2057/23.05.2016) privind implementarea 

protocolului nr. 9 în raza Parcului Natural Vânători Neamţ, la care au participat rangerii APNVNT.  

 
10. Monitorizarea speciei Lucanus cervus (prioritatea nr.1) 

S-a realizat distribuţia speciei Lucanus cervus  în perioada iunie – august 2016, au fost 

realizate hărţi specifice cu distribuţia speciei în cuprinsul PNVNT.      

Suplimentar, în data de 06 iunie 2016 a fot realizată de către specialistul în ştiinţele vieţii o 

instruire teoretică şi practică (Proces Verbal nr. 2141/06.06.2016) privind speciile de nevertebrate 

de interes comunitar (Callimorpha quadripunctaria, Cerambyx cerdo, Carabus variolosus, Rosalia 

alpina, Morimus funereus, Lucanus cervus, Astacus astacus) din raza Parcului Natural Vânători 

Neamţ, la care au participat rangerii APNVNT. 
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Figura nr. 14. Distribuţia speciei Lucanus cervus  în Rezervaţia Dumbrava din raza Parcului Natural 

Vânători Neamț 

11. Monitorizarea mamiferelor mari  pe urme de zăpadă (prioritatea 2) 

Acest protocol a fost realizat in perioada ianuarie – februarie 2016 pentru evaluarea 

carnivorelor mari pe urme de zăpadă, pe un numar de 14 transecte bine definite. 

In urma contabilizării datelor a rezultat următoarea distribuție a carnivorelor mari pe 

transectele parcurse: 

 

Figura nr.15. Interpretare date  Tabel nr.8 Interpretare date specii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

2016     

 Specia (nr exemplare) 

cod transect lup urs râs pisica sălbatică 

1 4    

2 5 1   

3 6    

4 1 2 1  

5 2   1 

6 11 1 1 1 

7 2   1 

8 4    

9 6    

10 10    

11 13    

16 10    

17 10    

18 10    
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12. Monitorizarea speciilor de ciocănitori (prioritatea nr.3) 

          În perioada 21 - 23 martie 2016 au fost selectate şi parcurse 2 trasee turistice (Centrul de 

Vizitare al APNVNT – Grădina Zoologică Dragoş Vodă şi traseul Cicloluţia din interiorul ţarcului 

de aclimatizare).  

          A. Traseul Centrul de Vizitare al APNVNT – Grădina Zoologică Dragoş Vodă  

-Picus canus – 2 exemplare (latitudine 47.2395465 si longitudine 26.228382) 

-Dendrocopos sp. – 2 exemplare (latitudine 47.2404659 şi longitudine 26.2282958) 

-Picus canus – 2 exemplare (latitudine 47.2377457 şi longitudine 26.2279118) 

          B.  Traseul Cicloluţia din interiorul ţarcului de aclimatizare 

-Dendrocopos medius - 1 exemplar şi Dendrocopos major – 1 exemplar (latitudine 

47.242071 şi longitudine 26.2202456) 

-Dendrocopos major – 2 exemplare şi Picus canus – 3 exemplare (latitudine 

47.2408844 şi longitudine 26.219335) 

-Dryocopus martius - 1 exemplar şi Dendrocopos major – 1 exemplar (latitudine 

47.2374062 şi longitudine 26.2253598). 

 
Figura nr. 16. Localizarea transectelor parcurse 

 

                                                  

Figura nr.17.  Dendrocopos major -  ciocănitoare pestriţă mare   (stânga); Picus canus – ghionoaie sură 

(dreapta);  

De asemenea, a fost identifictă şi specia Strix uralensis – huhurez mare   în locul având 

următoarele coordonate: latitudine 47.2374069 şi longitudine 26.2253578. 

                         

                                Figura nr.18.  Strix uralensis – huhurez mare 
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             Concluzionând, în cadrul celor 2 trasee evaluate, s-a reuşit identificarea a 4 specii de 

ciocănitori, astfel: Picus canus (ghionoaie sură) – specie de interes comunitar, Dendrocopos major 

(ciocănitoare pestriţă mare), Dendrocopos medius (ciocănitoare de stejar) – specie de interes 

comunitar şi Dryocopus martius  (ciocănitoare neagră) – specie de interes comunitar.  

 

 

13. Monitorizarea habitatelor forestiere de interes comunitar (prioritatea nr. 2) 

                Au fost evaluate o parte din habitatele de interes comunitar: (91Y0 Păduri dacice de stejar 

şi carpen, 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum, 91E0* Păduri aluviale de Alnus glutinosa şi 

Fraxinus excelsior, 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, 9170 Stejăriș cu Galio-Carpinetum 

şi 91V0 Păduri dacice de fag Symphyto-Fagion. Habitatele au fost evaluate şi analizate conform 

condiţiilor de favorabilitate prevăzute în  Habitats Sheets. 

 

Figura nr. 19. Centralizator habitate forestiere de interes comunitar parcurse de către agenții de teren în cursul 

anului 2016 

         Această activitate va continua şi în cursul anului 2017 pentru a se putea verifica în teren un 

număr cât mai mare de u.a.-uri din raza parcului. 

 

 
14. Monitorizarea speciilor de plante de interes conservativ din raza Parcului Natural Vânători 
Neamţ (prioritatea nr.3) 

        În perioada 19 mai – 30 iunie 2016, a fost realizată o activitate de monitorizare a speciilor de 

plante de interes conservativ din raza Parcului Natural Vânători Neamţ. 
        Astfel, au fost selectate şi colectate date din 17 ploturi reprezentative din raza Parcului 

Natural Vânători Neamţ. Pentru colectarea datelor au fost selectate transecte de 20 metri, conform 

protocolului standardizat. Ca urmare a verificărilor pe teren, s-au identificat următoarele specii: 

Orchis morio, Orchis maculata, Trollius europaeus, Platanthera bifolia şi Iris pseudacorus. 

 

 

 

 
Tabel nr. 9. Localizarea pieţelor de probă aferente protocolului nr.14 - specii de plante de interes 

conservativ 
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Plot 
nr. Descriere plot 

Nume 
evaluator 

Data 
evaluar

e 

Latitudine 
– Stereo 
70/VGS 

Longitudine 
– Stereo 70/ 

VGS 
Altitu
dine 

Orchi
s 

morio 

Orch
is 

mac
ulata 

Trolli
us 

euro
paeu

s 

Plata
nther

a 
bifoli

a 

Iris 
pseudo
corus 

Observ
atii 

1 Căbănița V Deju Razvan 
19.05.
2016 47.14.351 026.12.073 864 

    x     
  

2 

Observator 
mic țarc 
aclimatizare 
zimbri Deju Razvan 

20.05.
2016 47.14.363 026.13.704 467 

x   x     

  

3 

Perla 
Neamtului, 
pârâul 
Nemtișor Deju Razvan 

20.05.
2016 47.14.799 026.13.772 421 

          

  

4 

Schitul 
Vovidenia, 
Fântâna de 
lemn  Deju Razvan 

23.05.
2016 47.15.454 026.12.443 478 

x   x     

  

5 

Fâneață 
traseu 
Nemtisor - 
Izvorul Slatina Deju Razvan 

23.05.
2016 47.14.119 026.18.266 443 

x x       

  

6 

Fâneață 
traseu 
Nemtișor – 
Izvorul Slatina Deju Razvan 

24.05.
2016 47.14.321 026.18.353 443 

x     x x 
aprox. 
50 
indivizi 

7 
Zona Tisa, 
podis Toma Mihut Ioan 

13.06.
2016 592473 623083 721 

x         
  

8   Mihut Ioan 
13.06.
2016 591947 622958 750 

x         
  

9 Fâneață Tisa 
Croitoru 
Cristian 

13.06.
2016 592547 622807 634 

          
  

10 
Fâneață 
Pochivnica 

Croitoru 
Cristian 

13.06.
2016 595604 622596 545 

x   x     
  

11   
Busuioc 
Vasile 

16.06.
2016 47.14.459 026.11.207 654 

x         
  

12   
Busuioc 
Vasile 

16.06.
2016 47.14.508 026.11.217 666 

x         
  

13 
Poiana 
Nihulaia Mihut Ioan 

16.06.
2016 592105 616216 707 

    x     
  

14 Zona Tisa Mihut Ioan 
16.06.
2016 591743 623833 732 

      x   
  

15 
Borna 137 - 
Pahonia Cilta Iulian 

16.06.
2016 591289 629372 960 

x         
  

16 
Poiana 
Sârghia Cilta Iulian 

16.06.
2016 591299 631645 939 

x         
  

17 
Fâneață 
Poiana Slatina 

Balmoj 
Vasile 

04.07.
2016 599116 638822 465 

x     x   
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                    Figura nr. 20. Localizarea pieţelor de probă şi a speciilor de interes conservativ 

 

            
 

Figura nr. 21. Trollius europaeus  (stânga); Orchis morio (mijloc) şi Platanthera bifolia  (dreapta) 
      

15. Monitorizarea peisajului la punct fix (prioritatea nr. 2) 

 

                   În anul 2016 s-a realizat monitorizarea rapidă a peisajului în 12 puncte din cadrul 

Parcului sau din imediata apropiere a acestuia, după cum urmează: 

1. Schitul Pocrov – lângă teiul bătrân; 

2. Schitul Pocrov  - la poalele pădurii; 

3. Fâneață vis-à-vis de Mănăstirea Neamț; 

4. Deasupra satului Nemtișor; 

5. Depozitul de deșeuri Târgu Neamț; 

6. Cetatea Neamțului; 

7. Dealul Tăciunelui – punctul 1; 

8. Dealul Tăciunelui – punctul 2; 

9. În dreapta drumului spre Mănăstirea Dobru; 

10. Stâncile de la Mănăstirea Sihla; 

11. Deasupra Schitului Piciorul Crucii; 

12.  În fața Monumentului Eroilor din Nemțișor (punct introdus în 2016). 

 

Faza de teren a protocolului de monitorizare rapidă a peisajului are urmatoarele etape: 

1. se deplasează în zonele alese, conform ordinii stabilite; 

2. se alege un punct din care se pot realiza fotografii în cel puțin 3 direcții (Ex: Nord, 

Est, Sud); 

3. în punctul fixat se stabilesc coordonatele cu ajutorul GPS-ului, care ajută la găsirea 

mai ușoară a punctului și se notează coordonatele in carnetul de teren; 

4. se centrează  trepiedul aparatului foto; 

5. cu ajutorul busolei se stabilește direcția exactă de fotografiere și se notează în 

carnetul de teren; 

6. se realizează fotografierea; 

7. se notează data și ora la care se face fotogafierea; 

8. descrierea zonei care se fotografiază. 

 

16. Monitorizarea şeptelului de animale (prioritatea nr. 2) 

S-a realizat  în vara anului 2016 în zonele Vânători – Nemțișor și Cracău - Mitocul Balan, zone 

cu un areal mare de fânețe aflate în interiorul parcului și la limita acestuia ce sunt folosite pentru 

creșterea animalelor domestice. În urma monitorizării s-au identificat un număr de 12 stâni cu 

următoarea distribuție a animalelor prezente în locurile de pășunat: 
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Tabel nr.10. Monitorizarea șeptelului de animale 

Nr.crt Nume pășune Nume proprietar Nume păstor  nr. oi 

nr. 

vaci  

nr. 

capre 

1 Nemțisor  Paval Iulia Paval Iulia 125 4 0 

2 Coasta zimbrăriei Munteanu Mihai Muntenu Mihai 210 46 11 

3 Poiana Vărăriei Icoana Cracaoanu Vasile Cracaoanu Vasile 180 42 5 

4 Cărbuna  Seminar teologic NT Cucos Ioan 255 42 3 

5 Braniște Aparaschivei Vasile Aparaschivei Vasile 240 30 15 

6 Țărăncuța Bulai Neculai Bulai Neculai 200 50 0 

7 Ciungi - Bolatau Solomia Gheorghe Solomia Gheorghe 600 7 0 

8 Dosul Arșitei Panaite Vasile Panaite Vasile 180 8 25 

9 Puiu Aelenei Ilie Aelenei Ilie 150 10 30 

10 Platonești Pasat Ioan Pasat Ioan 300 3 25 

11 Izvorul Alb Usturoi Gheorge Usturoi Gheorge 350 10 30 

12 Sasu Arsenoia Ioan Arsenoia Ioan 200 15 35 

 

 Comparativ cu datele de pe listele de avizare nu s-au înregistrat diferențe. 

 

17. Monitorizarea privind recoltarea produselor accesorii din padure pe bază de interviuri ale 
satenilor (prioritatea nr. 2) 

În cursul anului 2016 s-au realizat un număr de 5 interviuri cu diferite persoane privind 

recoltarea produselor accesorii din padure 

 
 Tabel nr.11. Recoltare produse accesorii 

 

18. Monitorizarea calităţii apei (prioritatea nr.1) 

În cadrul acestui protocol, au fost recoltate 2 probe de apă ce au fost  transmise spre analiză 

laboratorului specializat al DSVSA Neamţ. Probele de apă au fost evaluate din perspectiva 

parametrilor fizico-chimici şi bacteriologici, fiind furnizate APNVNT buletine de analiză pentru 

fiecare probă în parte. 

Conform buletinului de analiză nr. 10227 din 28.01.2016, proba de apă nr.1 a avut 

următoarele rezultate: azotaţi - 2,57 mg/l, azotiti – valoare nedetectabila, amoniu – valoare 

nedetectabila, cloruri – 76,827 mg/l si ph – 7,7. 

Conform buletinului de analiză nr. 11927 din 19.07.2016, proba de apă nr. 2 a fost de la 

captarea de apă a Centrului de Vizitare al PNVNT, având următoarele rezultate: azotaţi – 6,05 mg/l, 

azotiţi – valoare nedetectabilă, amoniu – valoare nedetectabilă, cloruri – 88,739 mg/l şi  un ph  de 

7,6. 

Nr.crt. Data 

Zona de 

observatie 

Produse accesorii recoltate 

ciuperci 

(kg) 

fructe de 

padure plante 

1 19.09.2016 Tisa  15 afine, măceșe barba ursului, soc 

2 21.09.2016 Sasu 15 măceșe  afin 

3 21.09.2016 Mitocul Balan 15 afine   

4 21.09.2016 Chitele- Pietrosu 12 măceșe  barba ursului 

5 21.09.2016 Comori 10 măceșe   

Total 67     
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Rezultatele ambelor probe analizate corespunde prevederilor Legii nr. 458 din 2002 privind 

calitatea apei potabile cu modificările şi completările ulterioare. 

 

19. Monitorizarea cantității de deșeuri colectate(prioritatea nr.1) 

Astfel începând cu anul 2015 în vederea Monitorizarii cantității de deșeuri colectate si in 

conformitate cu Protocolul de monitorizare, au fost stabilite 3 amplasamente - zone “problema” in 

ceea ce priveste cantitatea de deseuri: Rezervatia de stejari Dumbrava – 2 amplasamente, Valea 

Secului- 1amplasament. In aceste amplasamente se intervine de două ori pe an, deseurile colectate 

dupa fiecare actiune fiind cantarite. Dupa fiecare activitate se intocmeste Foaia de monitorizare a 

cantitatii colectate de deseuri, formular ce permite centralizarea datelor si compararea cantitatilor 

colectate.  

Situatia comparativa a actiunilor de ecologizare efectuate din 2015 si pana in prezent, se 

prezinta conform tabelului de mai jos: 

 
Tabel nr.12. Analiza comparativa actiuni ecologizare 

 

             Pe amplasamentul  Dumbrava Zona Han Maria intersectie Nemtisor de o parte si de 

alta a DN 15B se constată o crestere a cantității de deșeuri în 2016 comparativ cu anul 2015. 

Conform tabelului de mai sus și Foilor de monitorizare este vizibilă creșterea în semestrul al II lea 

al anului 2016 și  este posibil să se datoreze restaurantelor aflate la marginea rezervației și fluxului 

de turiști ridicat din perioada iulie- septembrie.  

Pe celelalte două amplasamente se constată o scădere a cantităților colectate comparativ cu 

anul trecut. Primăria Comunei Vânători Neamț prin Serviciul salubritate si cu participarea 

persoanelor asistate social, intervine periodic în colectarea deșeurilor. Totodată angajații Postului de 

Jandarmi Montan din PNVNT, desfășoară acțiuni în ariile vizate recomandând turiștilor să 

depoziteze deșeurile în spațiile special amenajate în acest scop. 

 

20. Monitorizarea populaţiei de vidre (prioritatea nr.3) 

            Acest protocol a fost testat pentru prima dată în cursul anului 2015, punctual la iazurile de 

la Grădina Zoologică Dragoş Vodă, pe baza unor semnalări neconfirmate cum că în zona 

respectivă au fost observate exemplare de vidră. 

            Observaţiile pentru acest protocol aferente anului curent s-au realizat în perioada august – 

octombrie, până în momentul de faţă, prezenţa acestei specii în zona monitorizată nefiind 

confirmată. Activitatea de monitorizare s-a realizat folosind inclusiv camere video prevăzute cu  

sistem infraroşu şi senzori de mişcare. 

 
21. Monitorizarea publicatiilor și participărilor științifice (prioritatea nr.1) 

          S-a publicat un articol ISI, intitulat The investigation of cytochrome b gene in order to 

elucidate the taxonomic uncertainties between European bison (Bison bonasus) and its relatives  

(autori: Radu Druică, Mitică Ciorpac, Dumitru Cojocaru, Gogu Ghiorghiță, Răzvan Deju, 

Sebastian Cătănoiu, Dieter Carol Simon, Dragoș Lucian Gorgan) în Romanian Biotechnological 

Letters (IF=0.404), volumul 22, nr.6, 2016.  

Nr. 
Crt. 

Amplasament Safata 
(mp) 

Cantitate 
sem. I 2015 

(kg) 

Cantitate sem. II 
2015 

(kg) 

Cantitate sem. 
I 2016 

(kg) 

Cantitate sem. 
II 2016 

(kg) 

Total 
2015 

 

(kg) 

Total 
2016 

(kg) 

1
1. 

Rezervatia de Stejari 
Dumbrava Zona Han Maria 

intersectie Nemtisor de o parte si de 
alta a DN 15B 

9000 201      184 130 140+ 
     

400 

3
     85 

       760 

2

2. 

Valea Secului la intrare 

in prima poiana pe partea dreapta a 

DJ 

10000 211      134 80 100 3

      45 

       180 

3

3. 

Rezervatia de stejari 

Dumbrava Zona Centru de Vizitare 

str. Zimbrului- statia Cobor de o 
parte si de alta a DN 15B 

15000 200      252 108 34 

 

4

      52 

        142 
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            S-au elaborat lucrările Evaluation of potential European bison (Bison bonasus L., 1758)  

habitat in the South Western Carpathians, Romania  (Cătănoiu, S., Deju, R.) şi The conservation 

status, dynamics and structure of European bison (Bison bonasus L., 1758) herds from Romania 

between 2010 – 2015 (Deju, R., Cătănoiu, S.) care au fost prezentate sub formă de postere în 

cadrul Simpozionului Internaţional de Biologie, organizată de Facultatea de Biologie Iaşi în 

perioada 20-22 octombrie 2016.  

           A fost realizată o prezentare intitulată “Zimbrul la Vânători Neamţ – realizări şi 

perspective”(Deju,. R.) în cadrul Conferinţei Regionale a Fondului ONG în România, Sibiu, 08-10 

iunie 2016. 

           De asemenea, a fost susţinută în data de 16.08.2016, prezentarea Reintroduction of The 

European bison at the Vanatori Neamt Nature Park (Halley, D., Cătănoiu, S., Deju, R.) în cadrul 

Universităţii Hedmark, Norvegia.                                                                                                                                          

             

 
23. Monitorizarea zimbrilor cu ajutorul radiotelemetriei si colarelor GPS (prioritatea nr.1) 

     În cadrul acestui protocol s-a realizat monitorizarea efectivului de zimbri  din libertate cu 

ajutorul colarelor GPS şi a celor VHF. S-au realizat hărţi şi  interpretări lunare a poziționării 

zimbrilor şi distanţelor parcurse cu ajutorul specialistului IT. 

        
Figura nr. 22. Deplasări zimbri în libertate  în anul 2016 

24. Monitorizarea zimbrilor din perspectiva sanitar-veterinară (prioritatea nr. 1)       

În cadrul acestui protocol, s-a semnat un contract de servicii de consultanţă de specialitate 

cu medicul veterinar Ciucălău Constantin (contract nr 1/11.01.2016) care are ca termen de 

valabilitate 31 decembrie 2016. 

 De asemenea, s-au semnat contracte cu firma SC Eurosept SRL Piatra Neamţ (prelungire 

contract nr. 394/02.11.2012, cu valabilitate până la 15.01.2017) pentru transportul şi incinerarea 

deşeurilor provenite din activităţi veterinare şi cu S.C. Protan Bucureşti, sucursala Bacău (contract 

nr. 167/02.11.2015 cu valabilitate până la 02 noiembrie 2016, ulterior contract nr. Cu valabilitate 

până la 05 decembrie 2017) pentru transportul, neutralizarea şi incinerarea deşeurilor de origine 

animală, contracte obligatorii conform legislaţiei în vigoare. 

S-au prelevat probe de sânge şi probe coprologice de la efectivul de zimbri din 

semilibertate şi libertate care au fost trimise spre analiză laboratoarelor specializate din cadrul 

D.S.V. Neamţ (buletin de analiză nr. 10226 din 01.02.2016 şi 11996 din 03.08.2016) şi Facultăţii 

de medicină veterinară Iaşi. Conform rezultatelor probelor coprologice, a fost identificată o uşoară 

infestare  a zimbrilor cu Trichostrongylidaae şi Eimeria spp. 

Pentru efectivul de zimbri din semilibertate s-a efectuat o activitate de 

dezinsecție/dezinfecție a facilităţilor de hrănire din ţarcul de aclimatizare (Proces verbal nr.  1977 

din 13.05.2016). 

Pentru efectivul de zimbri din semilibertate s-a efectuat  tratament preventiv antihelmintic 

folosindu-se un amestec de Iver-Mix si Romoxibendazol 15% sub coordonarea medicului veterinar 

(Raport activitate nr. 2/2016 inregistrat cu nr. 495/07.03.2016). 
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Hrana care va fi furnizată efectivului de zimbri în semilibertate a fost evaluată  (Buletin de 

analiză nr. 22903 din 17.10.2016), rezultatul corespunzând cu prevederile Ord. ANSVSA nr.42 din 

2005.  

 Personalul care intră în contact direct cu efectivul de zimbri a fost instruit privind 

respectarea normelor prevăzute în codul de bunăstare a animalelor (Proces verbal 

nr.63/11.01.2016, 709/ 17.03.2016, 2168/13.06.2016 şi 3069/ 28.11.2016). 

De asemenea, s-a menţinut corespondenţa cu specialiştii DSVSA Neamţ, fiind transmise 

trimestrial situaţiile referitoare la efectivele de zimbri deţinute şi cazurile de mortalităţi în rândul 

efectivului de zimbri aflat în semilibertate la PNVNT. 

 În data de 15.03.2016 (conform Proces Verbal nr. 688 din 16.03.2016), s-au eliberat 3 

exemplare de zimbri (Roana, Român şi Românaş) la Statia de Monitorizare Chitele, ce au fost 

transferate în prealabil din ţarcul de aclimatizare de la Vânători Neamţ. 

           În data de 20.07.2016, conform Procesului verbal  nr. 2440 din 21.07.2016, în incinta 

ţarcului de aclimatizare a zimbrilor a  fost consemnată naşterea a 2 viţei de zimbri de sex masculin. 

          Astfel, la finele anului 2016, efectivul de zimbri din semilibertate numără 17 exemplare (din 

care 2 viţei născuţi în anul curent) şi  25 de exemplare în libertate. 

1.3.Pază, implementare reglementări și măsuri specifice de protecție 

 S-au efectuat un număr de 148 patrule pe limita țarcului de aclimatizare zimbri, din care 

10 au fost efectuate împreună cu reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Neamţ; 

 S-au efectuat 48 patrule pedestre şi auto cu reprezentanţii Inspectoratului de Jandarmi 

Judeţean Neamţ în Bazinul Secu, Schitul Nifon, Mănăstirea Sihla, Mănăstirea Secu, Schitul Poiana 

lui Ioan, Mănăstirea Sihăstria, Mănăstirea Agapia, Schitul Vovidenia, zona Rotunda şi Mănăstirea 

Sfânta Cruce (Groşi) în scopul prevenirii comiterii de ilegalități în zonele cu aflux mare de turiști; 

 Pe parcursul anului 2016 s-au efectuat un număr de 57 de verificări ale managementului 

forestier  împreună cu reprezentanţii Ocolului Silvic Bisericesc Neamţ, Ocolului Silvic Văratec și 

ai Ocolului Silvic Târgu Neamț, privind respectarea regimului de arie naturală protejată; 

 S-au distribuit adrese către: Garda Forestieră Suceava, privind evidenţierea zonelor de 

protecţie integrală în cadrul APNVNT; ocoalele silvice din cuprinsul Parcului, cu privire la 

obţinerea avizului parcului de către agenţii economici care întreprind lucrări de exploatare în 

fondul forestier care se află inclus în limitele PNVNT; către primăriile cu suprafeţele incluse în 

parc privind materializarea în planurile de urbanism a limitelor parcului şi ale siturilor Natura 2000 

şi modalitatea de folosire a pajiştilor şi păşunilor în aria naturală protejată; 

 S-au desfăşurat 117 acţiuni de patrulare şi monitorizare a zimbrilor în libertate în UP II 

Cracăul Alb în zonele Media - Alunu, Pârâul Popii, Sasu, Ploştina, Antăleni, Căprioara, Comori, 

Tisa, Dârzanu, în zona Rotunda din UP I Secu, zonele Poiana Pahomia și Sihla din UP III Agapia, 

zona Domesnic din cadrul O.S. Pipirig; 

 S-au administrat furaje combinate, suculente şi baloţi de fân exemplarelor de zimbri din 

ţarcul de aclimatizare din zona Vânători, precum și exemplarelor aflate în libertate în zonele 

Chitele, Comori, Secu, Obârşie; 

 Rangerii au participat la 7 acțiuni de evaluare a efectivelor de vânat şi 10 acţiuni de 

vânătoare de diferite tipuri, cu gestionarii Fondurilor Cinegetice 30 Agapia şi 25 Secu conform art. 

17 alin 2
3
 din Legea nr.407/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

 S-au efectuat 9 acţiuni de patrulare/pândă pentru combaterea braconajului în interiorul 

ţarcului de aclimatizare zimbri şi 2 acţiuni în FC 25 Secu din UP I Secu,O.S. Bisericesc Neamţ şi 

FC 29 Magazia din UP II Cracăul Alb, O.S. Văratec, împreună cu reprezentanţii Inspectoratului de 

Jandarmi Judeţean Neamţ;  

S-a asigurat permanența pe timp de noapte la sediul APNVNT ; 

S-a efectuat rematerializarea limitelor parcului în zona de nord pe o lungime de 11,3 km şi 

în zona de sud pe o lungime de 2,3 km; s-a participat la marcarea unui traseu turistic în zona 



    
 

47 

Lacului Cuejdel în lungime de aproximativ 2,8 km; s-a efectuat rematerializarea marcajelor pe 

traseele turistice: Cetatea Neamţului – Monumentul Eroilor, Cetatea Neamţului – Staţiunea Oglinzi 

şi Mănăstirea Sihla-Mănăstirea Agapia; 

 S-au efectuat lucrări de reparații la stâlpii de beton, la plasele de sârmă şi la echipamentul 

electric de pe cuprinsul țarcului de aclimatizare; 

 S-au efectuat un număr de 15 instructaje periodice ale rangerilor pe linie de securitate şi 

sănătate în muncă cât şi pe linie de prevenire şi stingere a incendiilor; S-a efectuat testarea anuală a 

personalului privind nivelul de însuşire şi cunoaştere a problematicii care a făcut obiectul 

instructajelor periodice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă precum şi prevenirea şi 

stingerea incendiilor, rezultatele consemnându-se în fişele individuale de instructaj; 

S-au însoțit reprezentanții media (TVR și Digi 24) în zona țarcului de aclimatizare și în 

zona Comori din UP II Cracăul Alb; 

În urma patrulărilor în teren s-a întocmit un proces verbal de constatare a contravenţiei 

(silvice) împreună cu reprezentanţii O.S. Tg. Neamţ şi un proces verbal de constatare a 

contravenţiei (în domeniul cinegetic) împreună cu reprezentanţii A.V.P.S. Diana Hunting în zona 

Zimbrărie,UP II Dumbrava,u.a. 28 C; 

În data de 16 mai 2016 s-a participat la controlul privind apărarea împotriva incendiilor şi 

protecţia civilă executat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava”al judeţului Neamţ 

la obiectivul Centrul de Vizitare. 

  În urma unei semnalizări de alertă provenită de la aplicaţia „Inspectorul Pădurii” cu privire 

la modificări în structura vegetaţiei forestiere din u.a. 47, UP I Cracăul Negru, O.S. Văratec, 

Direcția Silvică Neamț, un ranger din cadrul APNVNT s-a deplasat în zonă pentru verificarea 

veridicității atenționării. Urmare a vizitei la fața locului, s-a constatat că era vorba despre o tăiere 

autorizată.    

  S-a participat la cursul susținut de Garda Naționala de Mediu privind proiectul 

ENVICORR; 

  S-a însoțit un grup de bicicliști de la CPNT Brasov pentru stabilirea a 2  trasee în PNVNT: 

Media-Culme Hangu - Calea Mare - Sasu-Mitoc și Media- Poianalui Ion – Săscuța. 

 Rangerii au participat pe tot parcursul anului 2016 la diverse activități organizate de 

celelalte compartimente din cadrul APNVNT:  

 participarea la 3 acțiuni de tranchilizare și transfer a exemplarelor de zimbru din țarcul de 

aclimatizare în țarcul de eliberare de la Stația de Monitorizare Chitele; 

 culegerea de date cu ajutorul GPS-ului, pentru actualizarea bazelor de date și întocmirea 

hărților,  

 întreţinerea şi curăţarea traseelor turistice,  servicii de ghid turistic şi însoţirea diferitelor 

grupuri de turişti, conștientizare turiști în zonele de campare,  

 activități administrative la Stația de Monitorizare Chitele și la Centrul de Vizitare, 

 sprijin în cadrul manifestărilor “ Ziua Zimbrului”,  ”Noaptea Zimbrului” precum și în 

campania “Ana are mere...pentru zimbri”. 

1.4.Managementul datelor 

 Pentru perioada ianuarie – decembrie 2016 s-au realizat 29 hărţi de mișcare a zimbrilor 

(colar GPS) aflaţi în libertate. Ca urmare a realizării acestor hărţi s-au adus importante informaţii 

în ceea ce priveşte modul de deplasare a efectivului de zimbri aflaţi în libertate, precum şi 

determinarea zonelor favorabile pentru zimbri; 
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Figura nr. 23. Distribuția spațială a grupurilor de zimbri 2016 

 S-a realizat grafica pentru 33 de panouri informative care au fost amplasate în Rezervaţia 

Naturală “Pădurea de Argint” din cadrul Ocolului Silvic Văratec, Direcţia Silvică Neamt; 

 

Figura nr. 24. Panou informativ  

 

 S-a actualizat baza de date cu fotografii din 12 puncte prestabilite pentru Rapid Landscape 

Assessement. Această bază de date are ca scop surprinderea eventualelor schimbări ale peisajului 

survenite în timp; 

 S-au descărcat lunar receptoarele GPS ale agenţilor de teren şi s-a realizat o bază de date 

GIS care conţine toate datele colese de aceştia în decursul anului 2016; 

 S-a realizat harta şi s-a creat baze de date privind subparcelele unde au avut loc lucrări de 

exploatare forestieră în decursul anului 2016; 

 S-au postat pe site-ul parcului diferite anunţuri, s-au realizat diverse modificări pe pagina 

www.vanatoripark.ro şi pe pagina de facebook Parcul Natural Vanatori Neamt; 

http://www.vanatoripark.ro/
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 S-a actualizat baza de date GIS privind urme de urs, lup şi râs; 

 S-au identificat blocurile fizice în vederea eliberării avizelor PNVNT pentru proprietarii de 

terenuri agricole; 

 S-a actualizat lunar baza de date privind distanţele, acoperirea terenului, diferența de nivel 

şi temperatură pentru zimbri aflaţi în libertate (colar GPS); 

 S-a actualizat baza de date GIS privind elementele de biodiversitate din cadrul Ocolului 

Silvic Târgu Neamţ şi s-a realizat o hartă tematică cu acestea; 

 S-au instalat sistemul de operare, precum şi programele necesare unei bune funcţionări pe 

laptop-urile de la compartimentele IT, contabilitate, director, pază, turism şi conştientizare; 

 S-a actualizat baza de date privind distribuția exemplarelor de Taxus baccata și s-a realizat 

harta tematică aferentă; 

 S-a actualizat baza de date GIS pentru lup și urs, apoi s-au creat 2 (două) hărți tematice cu 

aceste date; 

 S-a actualizat baza de date GIS pentru amfibieni, apoi s-a realizat o hartă tematică cu aceste 

date; 

 S-a actualizat harta turistică a Parcului Natural Vânători Neamţ; 

 S-a realizat grafica pentru un hrisov;   

 S-a realizat grafica pentru un panou informativ ce a fost montat la intersecția drumului spre 

Schitul Vovidenia; 

 S-a realizat harta tematică Corine Land Cover corespunzătoare anului 2012; 

 S-a realizat grafica pentru 4 (patru) săgeți și 4 (patru) panouri ce au fost amplasate pe 

traseul de biciclete din interiorul ţarcului de aclimatizare; 

 S-au realizat diverse calcule statistice (Home Range, MCP, Calculate Times and Distances, 

Kernel Density) privind zimbri aflaţi în libertate (colar GPS); 

 S-au realizat baza de date GIS pentru speciile de ciocănitori  și harta tematică 

corespunzătoare acesteia; 

 S-au măsurat cu ajutorul GPS-ului traseul tematic din Pădurea de Argint, pozitionarea 

băncilor şi a panourilor;  

 S-a lucrat la actualizarea Planului de management al Parcului Natural Vânători Neamţ; 

 S-a realizat grafica pentru panoul ce a fost  amplasat la intersecția Drumului Judeţean 15 C 

cu drumul spre Mănăstirea Agapia; 

 S-a realizat grafica pentru afișul prezentat la Ziua Europeană a Parcurilor; 

 S-au realizat baza de date privind vătămările produse de lup și harta tematică aferentă 

acesteia; 

 S-a actualizat baza de date GIS privind inventarierea plantelor cu rol conservativ  și s-a 

realizat harta tematică aferentă; 

 S-a măsurat cu ajutorul GPS-ului traseul tematic Schitul Cuejdel- Lacul Cuejdel și a fost 

realizată grafica pentru panourile și săgețile indicatoare ce au fost amplasate de-a lungul traseului; 

 S-a actualizat baza de date privind distribuția speciei Lucanus cervus și s-a realizat harta 

tematică aferentă; 

 S-a actualizat baza de date privind distribuția pieţelor de probă pentru amfibieni și s-a 

realizat harta tematică aferentă; 

 S-a realizat harta privind centralizarea habitatelor forestiere verificate de către rangerii 

Parcului Natural Vânători Neamţ în decursul anului 2016; 
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 S-a realizat harta pădurilor seculare de pe raza Ocolului Silvic Târgu Neamţ; 

 S-a actualizat baza de date GIS şi s-a realizat harta corespunzătoare acesteia privind arealul 

maxim parcurs de catre zimbri aflaţi în libertate; 

 S-a actualizat baza de date GIS pentru traseele turistice din cadrul Parcului; 

 S-a realizat grafica pentru afişul şi diploma "Ana are mere...pentru zimbri", editia 2016; 

 
Figura nr. 26. Panou traseu Schitul Cuejdel- Lacul Cuejdel 

 S-a realizat  harta tematică privind zona de extindere a Grădinii Zoologice Dragoș Vodă; 

 S-a realizat harta turistică, precum şi căile de acces pentru zona lacului Cuejdel; 

     S-au realizat harta și baza de date GIS aferente piețelor de probă privind    regenerarea 

puieților de   stejar din rezervația Dumbrava;  

 S-a realizat grafica pentru 6 panouri turistice și 7săgeți indicatoare ce au fost amplasate pe 

traseele turistice din parc; 

 S-a realizat baza de date GIS  şi harta tematică privind distribuţia zimbrilor aflaţi în 

libertate în funcţie de Corine Landcover; 

 S-a realizat baza de date GIS  şi harta tematică privind distribuţia zimbrilor aflaţi în 

libertate în funcţie de distanţa faţă de localităţi; 

 S-a realizat baza de date GIS  şi harta tematică privind distribuţia zimbrilor aflaţi în 

libertate în funcţie de etajele altitudinale. 

1.5.  Reintroducere specii dispărute 

 Administraţia Parcului Natural Vânători Neamţ are în derulare începând cu anul 2003, 

programul de reintroducere în libertate a speciei zimbru (Bison bonasus L., 1758) în România, ca 

parte a unei inițiative internaționale coordonate de către Uniunea Internațională pentru 

Conservarea Naturii (IUCN), prin Bison Specialists Group/ SSC, în baza Strategiei de Conservare 

a speciei zimbru (2004, IUCN).  

 La sfârșitul anului 2016, Parcul Natural Vânători Neamț este singurul loc din România, 

unde zimbrul se găsește în condiții de captivitate (7 exemplare la Grădina Zoologică Dragoș 

Vodă), de semilibertate (17 exemplare în Țarcul de Aclimatizare a Zimbrilor) și în libertate, 

începând cu anul 2012 (25 exemplare). 

 În calitate de punct focal național EBPB, APNVNT a actualizat și centralizat baza de date a 

efectivului de zimbri din România la data de 31.12.2016, informații care au fost trimise pentru a fi 

omologate către Cartea de Pedigree a Zimbrilor (EBPB), Polonia. În momentul de față, toate 

exemplarele de zimbri din România sunt incluse în EBPB, instrumentul oficial care certifică 

originea certă a indivizilor. Conform datelor centralizate, la sfârșitul anului 2016, numărul 

zimbrilor era de 166 exemplare (72 masculi, 94 femele). 

  

 S-a realizat în cursul lunii februarie 2016 transferul din ţarcul de aclimatizare Vânători la 

Staţia de monitorizare Chitele, a 3 exemplare de zimbru adulte (doi masculi şi o femelă). După o 
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perioadă de aclimatizare, în cursul lunii martie 2016, cele 3 animale transferate, având fiecare 

montat câte un colar GPS IRIDIUM, au fost puse în libertate pentru a suplimenta efectivul deja 

existent. Procesul de punere în libertate a decurs în condiții normale, după o perioadă  de 

acomodare, acestea au făcut joncțiunea cu animalele eliberate anterior, începând cu primăvara 

anului 2012. 

 În cursul anului 2016, în incinta ţarcului de aclimatizare a zimbrilor a  fost consemnată 

naşterea a 2 viţei de zimbri de sex masculin, în timp ce în libertate a fost născut un vițel se sex 

feminin. 

 S-a distribuit efectivului de zimbri aflat în semilibertate în incinta ţarcului de aclimatizare, 

pe perioada de repaus vegetativ, supliment nutritiv compus din fân și concentrate (10 kg fân/zi 

pentru fiecare exemplar adult; 3,5 kg concentrate/zi pentru fiecare exemplar adult (35% orz, 15% 

ovaz, 15% grau, 35% porumb). 

 S-au demarat formalitățile privind reparațiile pentru un colar GPS și achiziționarea unuia 

nou ce vor fi montate în primăvara anului 2017. 

1.6. Reconstrucție ecologică 

Nu este cazul 

1.7. Implementarea setului de măsuri minime de conservare, respectiv a planului de 

management 

 Setul de măsuri de conservare pentru speciile și habitatele Natura 2000 incluse în ROSCI 

0270 Vânători Neamț și ROSPA 0107 Vânători Neamț au fost avizate de către Ministerul Mediului 

și Schimbărilor Climatice cu adresa nr. 37107/ED/04.02.2013. Măsurile de conservare au fost 

incluse în Planul de management al Parcului Natural Vânători Neamț, aprobat prin OM 

1246/30.06.2016. 

 S-au verificat documentațiile depuse de către agenții economici/persoane particulare, în 

vederea stabilirii impactului asupra speciilor și habitatelor Natura 2000. Acolo unde a fost cazul, s-

a recomandat respectarea măsurilor de conservare incluse în Planul de management al PNVNT. 

           S-au transmis informări catre Garda Forestiera Suceava și către gestionarii fondurilor 

cinegetice aflate pe raza PNVNT, din perspectiva Legii nr.407/2006, cu privire la măsurile de 

conservare necesare a fi luate, ca urmare a prezenței zimbrilor în libertate, în zonele Crăcăoani și 

Hangu. 

           S-au transmis informări către autorităţile locale din raza Parcului Natural Vânători Neamţ 

cu privire la modalitatea de acordare a despăgubirilor în eventualitatea producerii de pagube de 

către zimbrii aflaţi în libertate, conform legislaţiei în vigoare (H.G. nr.1679/2008). 

           S-a purtat corespondenţă cu reprezentanţi ai Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor în 

vederea actualizării componenței grupului de lucru privind conservarea speciei zimbru în 

România. 

 Măsurile de conservare preliminare pentru specia Bison bonasus au fost aprobate de către 

Consiliul Ştiinţific al PNVNT şi  integrate în Planul de Management al ariei naturale protejate. 

 Formularul Standard Natura 2000 pentru ROSCI0270 Vânători Neamţ a fost actualizat 

(versiunea februarie 2016) ca urmare a recomandărilor Administrației PNVNT. În cadrul acestei 

actualizări, a fost introdusă  specia Bison bonasus, specie prioritară de interes comunitar, care a 

fost omisă în Fişa Standard pentru ROSCI0270 Vânători Neamț. 

P2. TURISM 

2.1 Infrastructura de vizitare 

Administraţia Parcului are înfiinţat, în raza comunei Vânători, un Centru de Vizitare, la 

400 de metri de DN 15 B. Clădirea Centrului de Vizitare are următoarele destinaţii: 

a) Centru de informare şi educare, care oferă informaţii despre Parcul Natural Vânători Neamţ şi 

despre natura şi protecţia ei; educaţie ecologică şi ecoturistică în spațiile special amenajate; 
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b) Sediu pentru “Administraţia Parcului Natural Vânători Neamţ” 

c) Centrul pentru managementul zimbrului 

d) Sală de conferinţe.  

În raza parcului există un număr de: 

- 19 trasee, cu o lungime totală de 102,7 km, dintre care traseele Izvorul Slatina-M-rea Sf. Cruce, 

M-rea Agapia Veche-M-rea Dobru și Schitul Daniil Sihastru-Mitocul Bălan au fost realizate în 

anul 2016; 

- 1 traseu cicloturistic cu o lungime de 3,5 km; 

- 1 punte suspendată la nivelul coronamentului; 

- 1 pasarelă suspendată pentru observarea zimbrilor în semilibertate 

- 24 locuri de popas; 

- 53 bariere; 

- 86 panouri;  

- 3 stații de informare. 

 

2.2 Servicii, facilități de vizitare și promovarea turismului 

Vizitatorii din  PNVNT desfășoară următoarele activităţi:  

- vizitează obiectivele monahale ale zonei, 

- vizitează obiectivele culturale ale zonei, 

- vizitează obiectivele de interes natural (Grădina Zoologică „Dragoș Vodă”, țarcul de 

aclimatizare, Centrul de Vizitare al APNVNT, Pădurea de Argint, Codrii de Aramă,  etc.), 

- efectuează scurte drumeţii pedestre în jurul/ între mănăstiri, 

În anul 2016 a continuat Protocolul de colaborare încheiat cu Direcția Silvică Neamț 

privitor la Zona turistică integrată compusă din Grădina Zoologică Dragoș-Vodă și Zona Centrului 

de Vizitare, personalul APNVNT fiind implicat în activități de îndrumare și ghidaj a turiștilor 

sosiți în zonă.  

Urmare a unui proces de evaluare care a durat mai bine de un an și a vizitei de teren 

derulată în cursul lunii septembrie 2016, comisia de certificare, alcătuită din reprezentanți ai 

Autorității Naționale pentru Turism, Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Turism, 

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și  Asociației de Ecoturism din România, a hotărât ca 

zona Parcului Natural Vânători Neamț să fie certificată ca „destinație de ecoturism” . În scopul 

promovării destinației ecoturistice “Ținutul zimbrului”,  au fost realizate următoarele materiale: 

banner, hrisov, broșură, hartă și mapă de prezentare. 

 

 

2.3. Managementul vizitatorilor 

Pentru definirea profilului turistic a fost realizat un sondaj prin chestionarea proprietarilor 

de pensiuni din zona Parcului Natural Vânători Neamţ. Fiecare opțiune a fost punctată de 

repondenți, ulterior s-a realizat centralizarea răspunsurilor. Procentele au fost obținute prin 

împărțirea numărului de puncte atribuite fiecărei opțiuni față de totalul acordat categoriei 

respective. Prelucrarea datelor a condus la următoarele concluzii:  

1. Scopul călătoriei. 

 peisaj, frumuseţi naturale, zimbri      31% 

 obiectivele turistice (Mănăstiri, Case memoriale, Muzee)      19% 

 tratament balneo      5% 

 cadru natural nepoluat      16% 

 ospitalitate     16% 

 tradiții        13% 

 

Ierarhizarea grupelor de obiective turistice, în funcţie de preferinţă:  
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 mănăstiri  60% 

 case memoriale  10% 

 rezervația de zimbri  20% 

 alte obiective      10% 

 

2. Nevoile, motivaţiile şi beneficiile (avantajele) căutate de turişti. 

 Cultura      9% 

 Natura       12% 

 Familie        6% 

 Ecumenic   12% 

 Ecoturism - Plimbări/biciclete  6% 

 Wildlife    5% 

 Aventura      6% 

 Gastronomie      9% 

 Romantic       5% 

 Tranzit       7% 

 Petrecere timp liber( au timp liber la dispoziție, l-ar petrece oricum)      9% 

 Bussiness       5% 

 Turism educațional      6% 

 Turism balneo      3%. 

 

3. Comportamentul turiştilor. 

Din punct de vedere al comportamentului, turiștii ce vizitează zona se încadrează 

majoritar (aprox. 70%) în categoriile: 

 itineranţi -  turişti motivaţi în special cultural sau social, care pun accent pe transportul rapid şi 

cazarea de scurtă durată şi vizitează tot ceea ce le sugerează ghizii, fiind fotografi şi 

cameramani pasionaţi, amatori de folclor şi de suveniruri; 

 sedentari-mobili sunt turiştii cu venituri medii cu vârsta cuprinsă între 30 şi 60 de ani, care pe 

timpul sejurului pun preţ pe contactele cu alte persoane şi pe vizitarea localităţilor şi a 

monumentelor istorice; 

Puțin reprezentanți sunt turiștii din categoriile : 

 sedentariştii - persoane cu venituri mici care preferă în genere animaţia din incinta locațiilor 

unde sunt cazaţi; 

 nomazii - persoane tinere care doresc să se afle cât mai mult în contact cu natura şi cu 

populaţia locală. Călătoresc în grupuri mici sau individual şi preferă cazarea în moteluri, 

hanuri, campinguri sau rulote. Sunt foarte motivaţi sub aspect cultural, religios, artistic, afectiv. 

Sunt amatori de produse culinare locale şi consumatori de folclor autentic. 

 

4. Caracteristicile demografice, economice şi geografice ale clienţilor. 

Criteriile demosociale principale utilizate în segmentarea pieţei turistice sunt vârsta, ciclul 

de viaţă al familiei, nivelul de educaţie, naţionalitatea, religia. 

În raport cu vârsta, turiștii ce vizitează zona sunt încadrați în categoriile: 

 <35 ani      38% - copii şi adolescenţi, tineret amatori în cea mai mare parte de turism cultural 

şi sportiv, cât şi de turism itinerant, în grup, mai degrabă ieftin decât confortabil 

 35-60 ani    43%  - maturi care posedă venituri relativ mai mari şi sunt mult mai interesaţi de 

condiţiile de confort 

 > 60 ani      19% - venituri reduse, mult timp liber 

 

După ciclul de viaţă al familiei, consumatorii de produse turistice se împart în: 

 Familii cu copii mari              17% 

 Familii cu copii mici              19% 

 Cupluri adulte, fără copii      24% 
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 Cupluri tinere, fără copii       15% 

 Pensionari                                12% 

 Tineri în întreţinerea părinţilor 13% 

 

Nivelul de educaţie este un criteriu important în special pentru unele categorii de turism 

cum ar fi turismul cultural. În general, există o corelaţie pozitivă între nivelul educaţiei şi cererea 

de turism 

 școala generală      25% 

 liceu      37% 

 facultate    38% 

 

Naţionalitatea este importantă pentru segmentarea pieţei turistice  

a) turiști români - 90% 

 Moldova    42% 

 Muntenia   36% 

 Ardeal        22%  

b) turişti străini- 10%. 

 Europa Centrala – 34% 

 Europa de Sud  – 42% 

 Europa de Est, spațiul ex sovietic       – 24% 

 

Religia – majoritar ortodocși. 

 

În ceea ce priveşte  criteriile economice, cele mai importante sunt veniturile 

consumatorilor şi reacţia lor la schimbările de preţ. În funcţie de venituri putem vorbi de 

următoarele segmente de piaţă: 

 sub medie - 9% - turişti săraci, al căror venit depăşeşte cu puţin limita subzistenţei şi care 

apelează rar la serviciile turistice. Ei sunt interesaţi nu atât de confort şi de calitatea serviciilor, 

ci de preţul lor. 

 medie - 31% - mai pretenţioşi în raport cu condiţiile de confort, mai dispuşi să cheltuiască banii 

pe servicii diverse şi mai deschişi la nou. 

 bună, foarte bună - 60%- exigenţi în ceea ce priveşte calitatea serviciilor, dar şi dispuşi să 

plătească pe măsură. 

 

În perioada martie - septembrie 2016 APNVNT a efectuat acțiuni de monitorizare a 

turiștilor la următoarele obiective: Grădina zoologică Dragoș Vodă, Cetatea Neamțului, Mănăstirea 

Neamț și Valea Secu. S-a constatat că în luna iunie, cu ocazia excursiilor școlare s-au înregistrat 

aproximativ 1000 de vizitatori în decursul unei zile, la fiecare din obiectivele specificate mai sus. 

Dintre obiectivele turistice de pe raza PNVNT, cel mai vizitat este Cetatea Neamțului cu 

un număr aproximativ de 110 mii de vizitatori pe an, urmat de Casa memorială „Ion Creangă” din 

Humulești cu un număr aproximativ de 75 de mii de vizitatori pe an.  

P3. CONȘTIENTIZARE, CONSERVARE TRADIȚII ȘI COMUNITĂȚI LOCALE 

3.1 Tradiții și comunități 

În data de 18 august 2016, s-a organizat la sediul APNVNT, Ziua zimbrului, eveniment la 

care au participat reprezentanţi ai autorităţilor locale,  elevi  şi cadre didactice. În cadrul 

manifestărilor a avut loc o sesiune de prezentări urmată de  premierea câștigătorului concursului 

“Se caută un nume”. Pentru copiii prezenți, Administrația Parcului cu sprijinul Centrului Cultural 

“Petre Țuțea” Rădăuți, au organizat un concurs de tir cu arcul, în urma căruia a fost desemnat 

 “Cel mai bun străjer din Ținutul Zimbrului”. 

În fața machetei Cetății Neamțului, participanții au fost invitați la spectacolul de animație 
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medievală bazat pe poezia “Cetatea Neamțului” de George Coșbuc și la teatrul de păpuși “Sarea în 

bucate” de Petre Ispirescu, momente care au întregit evenimentul. La finalul activității, cei prezenți 

au fost serviți cu bucate tradiționale gătite de copiii participanți la eveniment, bucate a căror gust a 

fost întregit folosind slatină în loc de sare de bucătărie.  

 

 Ziua Comunei Vânători Neamț editia a – XII –a “Joc si voie bună în Ținutul Zimbrului” a 

avut loc în data de 21 august 2016, în organizarea Primăriei și a Consiliului Local Vânători Neamț 

având ca partener Administrația Parcului Natural Vânători Neamț. 

3.2 Conștientizare și comunicare 

Pe parcursul anului 2016, au fost organizate 62 acțiuni de conștientizare din care 43 au fost 

adresate copiilor. Majoritatea acțiunilor s-au desfășurat la Centrul de Vizitare și au cuprins 

prezentări ale activităţilor Parcului Natural Vânători Neamţ, vizitarea sălilor de educație ecologică, 

a expozițiilor temporare amenajate precum și a Muzeului Zimbrului, vizionarea de scurt metraje 

referitoare la programul de reintroducere a zimbrului, după care au urmat vizite pe puntea 

suspendată, la Grădina Zoologică “Dragoş Vodă” precum și pe traseele turistice din zonă. 

Din acțiunile de conștientizare organizate sau la care APNVNT a fost partener în anul 2016 

menționăm: 

-Simpozionul “Ziua Zimbrului” –18.08.2016, Centru de Vizitare al PNVNT,  

-În luna mai 2016, Centrul de Vizitare al PNVNT a fost gazdă a cercurilor didactice la Limba și 

literatura română – zona Vânători, învățământ preșcolar- zona Vânători și învâțământ preșcolar – 

zona Roman- Trifești, 

-“Noaptea Zimbrului- ediția a-III- a” - 10.11.2016, Centrul de Vizitare al PNVNT. 

 În vederea punerii în libertate a celui de-al cincilea nucleu de zimbri, au fost desfășurate o 

serie de activități de conștientizare a populației locale și în special a celei școlare: prezentări Power 

Point, difuzarea scurt metrajului “Zimbrul la un pas de libertate”, distribuirea de pliante cu 

predilecţie în zona de eliberare din comuna Cracăoani, jud. Neamţ. Totodată s-au desfășurat acțiuni 

de conștientizare a cetățenilor din satele Mitocul Bălan, Magazia și Cracăul Negru cu privire la 

comportamentul zimbrilor în libertate; 

 A fost elaborat Buletinul informativ al Parcului Natural Vânători Neamţ pentru anul 2016, 

conform prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările și completările ulterioare şi a Normelor de aplicare publicate în 2002; 

Vizita ambasadorului SUA în România, excelența sa Hans Klemm în zona Târgu-Neamț, 

împreună cu conducerea Fundației Româno-Americane, unul dintre finanțatorii proiectului 

„Ecoturism în Ținutul Zimbrului”, ce se derulează prin Asociația „Ținutul Zimbrului”, precum și 

vizita d-lui Jeremy Staniforth- consilierul pentru România al Prințului Charles în Ținutul Neamț, 

au inclus și Centrul de Vizitare al Parcului Natural Vânători Neamț. 

 
În cadrul "Galei Ariilor Naturale Protejate", editia a II-a, 12-15 octombrie 2016 Tismana, la 

concursul de fotografie "Natura pentru toți", Administrația Parcului Natural Vânători Neamț a 

participat la toate cele trei categorii- comunități, voluntariat, peisaje. Juriul a decis că, la două din 

acestea (comunități și voluntariat), fotografiile noastre sunt cele mai reușite, motiv pentru care am 

fost desemnați câșigători ai concursului și ni s-au decernat diploma și placheta acestuia. 

 

Pe parcursul anului 2016 au fost încheiate 12 acorduri de parteneriat din care 5 cu instituții 

de învățământ, 6 cu diverse organizații, asociații, fundatii, 1 cu administrațiile locale; 

Punerea în libertate a 3 exemplare de zimbri în zona Stației de monitorizare Chitele, 

simpozionul “Ziua zimbrului- Sarea în bucate”, campania „Ana are mere...pentru zimbri!”, 

“Noaptea zimbrului- ediția a-III- a” și alte evenimente desfășurate în 2016 de APNVNT, au 

reprezentat subiecte pe care presa locală și națională le-a exploatat la maxim. Acestea au fost aduse 
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în atenția publicului prin aproximativ 72 de  materiale scrise, audio și video, din care 

exemplificăm: 

 13.01.2016 – interviu Radio România Actualități- PNVNT destinație ecoturistică; 

 19.01.2016 – Ziar Monitorul de Neamț - articol- “Zimbrii și-au făcut de râs bocitoarele” 

https://mont.ro/stiri/?editia=20160119&pagina=1&articol=42228 ;  

 22.01.2016 – Ziar Monitorul de Neamț  – articol “Al cincilea pui de zimbru în libertate “  

https://mont.ro/stiri/?editia=20160122&pagina=1&articol=42247 ; 

 31.01.2016 – TVR 1- emisiunea “Descălecați în Carpați” episod dedicat Parcului Natural 

Vânători Neamț http://www.tvrplus.ro//editie-descalecati-in-carpati-410588  

 2.02.2016 -Ziar Monitorul de Neamț și Roman- “Ținutul zimbrului, la Londra și București” 

https://mont.ro/stiri/?editia=20160202&pagina=1&articol=42302 ; 

 14.02.2016 – Ziarul de Roman –„Tabăra socială organizată de voluntarii Mușatinii în 

Parcul Natural Vânători Neamț” http://www.ziarulderoman.ro/2016/02/14/tabara-sociala-

organizata-de-voluntarii-musatini-in-parcul-natural-vanatori-neamt/ ; 

 23.02.2016- ziartarguneamt.ro - “Târgu Neamț - poarta de intrare  în Ținutul  zimbrului” 

http://www.ziartarguneamt.ro/targu-neamt-poarta-de-intrare-in-tinutul-zimbrului-la-targul-de-

turism-al-romaniei ; 

 29.02.2016- Monitorul de Neamț  - “Zimbrul, o idee inspirata la TTR” 

https://mont.ro/stiri/?editia=20160229&pagina=1&articol=42433 ; 

 05.03.2016 – Monitorul de Neamt si Roman-  “Pregătiri pentru noi eliberări de zimbri 

”https://mont.ro/stiri/?editia=20160305&pagina=1&articol=42464  

https://mont.ro/stiri/?editia=20160202&pagina=1&articol=42302 ; 

 12.03.2016 – DIGI 24 Iași - “Turist acasă”, emisiune ce a inclus și un material despre zona 

Parcului Natural Vânători Neamț; 

 13.03.2016 – TVR 1 – “Descălecați în Carpați”- http://www.tvrplus.ro/editie-descalecati-

in-carpati-425272 ; 

 19.03.2016 – Monitorul de Neamț și Roman – “Zimbri liberi tot mai mulți în codri”, 

https://mont.ro/stiri/?editia=20160319&pagina=1&articol=42530 ; 

 07.04.2016 – Monitorul de Neamt si Roman-  “Drumul unei păduri, pe înțelesul copiilor” 

https://mont.ro/stiri/?editia=20160407&pagina=1&articol=42628 ; 

 Pe parcursul lunii Antena 1 și Radio România Actualități au difuzat materiale referitoare la 

Parcul Natural Vânători Neamț. 

 16.05.2016 – Tele M – “Bison safari” https://www.youtube.com/watch?v=HZYeZdcX4qU 

; 

 20.05.2016 – Radio România Actualități – interviu pe tema zimbrilor difuzat în data de 

21.05.2016 la orele 06.15 și 20.15; 

 25.05.2016 – Mesagerul de Neamț- „Ranger junior în Munții Neamțului”- 

http://mesagerulneamt.ro/2016/05/ranger-junior-in-muntii-neamtului/ ; 

 26.05.2016 - Monitorul de Neamt si Roman-  “Ranger junior, în munții Neamțului” 

https://mont.ro/stiri/?editia=20160526&pagina=1&articol=42833 ; 

 26.05.2016 – ziarul Realitatea – “Rangeri juniori în Munții Neamțului, de Ziua Europeană a 

Parcurilor” http://realitateamedia.ro/rangeri-juniori-in-muntii-neamtului-de-ziua-europeana-a-

parcurilor/ . 

 14.06.2016 – Mesagerul de Neamț- „Vizită a ambasadorului SUA la Târgu Neamț” 

http://mesagerulneamt.ro/2016/06/galerie-foto-vizita-a-ambasadorului-sua-in-zona-targu-neamt/ ; 

 16.06.2016 - Monitorul de Neamt si Roman-  “Ambasadorul SUA, în Neamț, la zimbri ” 

https://mont.ro/stiri/?editia=20160616&pagina=1&articol=42955 ; 

 19.07.2016 introducerea pe site-ul www.romaniasalbatica.ro a unei secțiuni dedicate 

Parcului Natural Vânători Neamț : http://www.romaniasalbatica.ro/ro/parc-natural/vanatori-neamt 

; 

https://mont.ro/stiri/?editia=20160119&pagina=1&articol=42228
https://mont.ro/stiri/?editia=20160122&pagina=1&articol=42247
http://www.tvrplus.ro/editie-descalecati-in-carpati-410588
https://mont.ro/stiri/?editia=20160202&pagina=1&articol=42302
http://www.ziarulderoman.ro/2016/02/14/tabara-sociala-organizata-de-voluntarii-musatini-in-parcul-natural-vanatori-neamt/
http://www.ziarulderoman.ro/2016/02/14/tabara-sociala-organizata-de-voluntarii-musatini-in-parcul-natural-vanatori-neamt/
http://www.ziartarguneamt.ro/targu-neamt-poarta-de-intrare-in-tinutul-zimbrului-la-targul-de-turism-al-romaniei
http://www.ziartarguneamt.ro/targu-neamt-poarta-de-intrare-in-tinutul-zimbrului-la-targul-de-turism-al-romaniei
https://mont.ro/stiri/?editia=20160229&pagina=1&articol=42433
https://mont.ro/stiri/?editia=20160305&pagina=1&articol=42464
https://mont.ro/stiri/?editia=20160202&pagina=1&articol=42302
http://www.tvrplus.ro/editie-descalecati-in-carpati-425272
http://www.tvrplus.ro/editie-descalecati-in-carpati-425272
https://mont.ro/stiri/?editia=20160319&pagina=1&articol=42530
https://mont.ro/stiri/?editia=20160407&pagina=1&articol=42628
https://www.youtube.com/watch?v=HZYeZdcX4qU
http://mesagerulneamt.ro/2016/05/ranger-junior-in-muntii-neamtului/
https://mont.ro/stiri/?editia=20160526&pagina=1&articol=42833
http://realitateamedia.ro/rangeri-juniori-in-muntii-neamtului-de-ziua-europeana-a-parcurilor/
http://realitateamedia.ro/rangeri-juniori-in-muntii-neamtului-de-ziua-europeana-a-parcurilor/
http://mesagerulneamt.ro/2016/06/galerie-foto-vizita-a-ambasadorului-sua-in-zona-targu-neamt/
https://mont.ro/stiri/?editia=20160616&pagina=1&articol=42955
http://www.romaniasalbatica.ro/
http://www.romaniasalbatica.ro/ro/parc-natural/vanatori-neamt
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 25.07.2016 – www.ziartarguneamt.ro articol “Jeremy Staniforth consilierul pentru România 

al prințului Charles, vizită în Ținutul Neamț” http://www.ziartarguneamt.ro/jeremy-staniforth-

consilierul-pentru-romania-al-printului-charles-vizita-in-tinutul-neamt ; 

 26.07.2016 – Antena 3- “Prințul Charles interesat de Ținutul zimbrului„ 

http://www.antena3.ro/actualitate/printul-charles-interesat-de-tinutul-zimbrului-369787.html ; 

 26.07.2016 Antena 3- reportaj “Prințul Charles interesat de Ținutul zimbrului” 

http://www.antena3.ro/actualitate/printul-charles-interesat-de-tinutul-zimbrului-369787.html ; 

 28.07.2016 www.ziartarguneamt.ro „Pui de zimbru, caut nași de botez!” 

http://www.ziartarguneamt.ro/pui-de-zimbru-cauta-nasi-de-botez ; 

 01.08.2016 Monitorul de Neamț și Roman articol „Puteți fi naș pentru un pui de... zimbru” 

https://mont.ro/stiri/?editia=20160801&pagina=1&articol=43153 ; 

 01.08.2016 site www.turism.bzi.ro “Ce nume i-ați pune unui pui de zimbru din Rezervația 

Vânători Neamț?”  http://turism.bzi.ro/ce-nume-i-ati-pune-unui-pui-de-zimbru-din-rezervatia-

vanatori-neamt-53909 ; 

 01.08.2016 site www.agerpres.ro “Se caută un nume pentru un pui de zimbru din 

Rezervația Vânători Neamț”  http://www.agerpres.ro/romania-colorata/2016/08/01/se-cauta-un-

nume-pentru-un-pui-de-zimbru-din-rezervatia-vanatori-neamt-12-35-02 ; 

 01.08.2016 DIGI24 TV HD “Se caută un nume pentru un pui de zimbru din Rezervația 

Vânători- Neamț” http://www.digi24.ro/stiri/sci-tech/natura-si-mediu/se-cauta-nume-pentru-un-

pui-de-zimbru-din-rezervatia-vanatori-neamt-543955 ; 

 01.08.2016 Antena 1 reportaj “Special – Pui de zimbru caut naș de botez” 

http://observator.tv/social/special-pui-de-zimbru-caut-na-de-botez-182954.html ; 

 02.08.2016 ziar România Liberă articol “Se caută un nume pentru un pui de zimbru” 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/fapt-divers/se-cauta-nume-pentru-un-pui-de-zimbru-

424493  

 02.08.2016 Radio România Actualități știre “Se caută un nume pentru un pui de zimbru”; 

 05.08.2016 ziarul Evenimentul articol “Botezul unui pui de zimbru” 

http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/botezul-unui-pui-de-zimbru--217329313.html ; 

 17.08.2016 www.ziartarguneamt.ro „Ziua Zimbrului, sărbătorită mâine la Parcul Natural 

Vânători Neamț” http://www.ziartarguneamt.ro/ziua-zimbrului-sarbatorita-maine-la-parcul-

natural-vanatori-neamt?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook ; 

 19.08.2016 Ziarul Ceahlăul “Galerie foto- Vânători Neamț Ziua Zimbrului” 

http://zch.ro/galerie-foto-vanatori-neamt-ziua-zimbrului/ ; 

 19.08.2016 ziar Romanul financiar articol “Primarul Leoreanu a nășit un pui de zimbru din 

Rezervația Vânători Neamț. Zimbrul a fost botezat Romașcan” 

http://www.romanulfinanciar.ro/index.php/stiri-locale-sub-2015/80-august-2016/7289-eveniment-

primarul-leoreanu-este-nasul-unui-pui-de-zimbru-din-rezervatia-vanatori-neamt-zimbrul-a-fost-

botezat-romascan ; 

 19.08.2016 www.ziartarguneamt.ro articol “Zimbrișorul de la Parcul Natural Vânători 

Neamț botezat de Leoreanu- Primarul Municipiului Roman ” 

http://www.ziartarguneamt.ro/zimbrisorul-de-la-parcul-natural-vanatori-neamt-botezat-de-

leoreanu-primarul-municipiului-roman ; 

 20.08.2016 Monitorul de Neamț și Roman ediția tipărită articol “Un primar “nașul” unui 

pui de zimbru”; 

 21.08. 2016 ziar Realitatea media articol “Primarul Leoreanu a nășit un pui de zimbru” 

http://realitateamedia.ro/primarul-leoreanu-a-nasit-un-pui-de-zimbru/ ;   

 22.08.2016 Ziarul Ceahlăul articol “Zilele comunei Vânători Neamț- Joc și voie bună în 

Ținutul zimbrului” http://ziarulceahlaul.ro/zilele-comunei-vanatori-neamt-joc-si-voie-buna-tinutul-

zimbrului/ ; 

 22.08.2016 www.ziartarguneamt.ro articol “Ziua zimbrului, sărbătorită tradițional la Parcul 

Natural Vânători Neamț” http://www.ziartarguneamt.ro/ziua-zimbrului-sarbatorita-traditional-la-

parcul-natural-vanatori-neamt ; 

http://www.ziartarguneamt.ro/
http://www.ziartarguneamt.ro/jeremy-staniforth-consilierul-pentru-romania-al-printului-charles-vizita-in-tinutul-neamt
http://www.ziartarguneamt.ro/jeremy-staniforth-consilierul-pentru-romania-al-printului-charles-vizita-in-tinutul-neamt
http://www.antena3.ro/actualitate/printul-charles-interesat-de-tinutul-zimbrului-369787.html
http://www.antena3.ro/actualitate/printul-charles-interesat-de-tinutul-zimbrului-369787.html
http://www.ziartarguneamt.ro/
http://www.ziartarguneamt.ro/pui-de-zimbru-cauta-nasi-de-botez
https://mont.ro/stiri/?editia=20160801&pagina=1&articol=43153
http://www.turism.bzi.ro/
http://turism.bzi.ro/ce-nume-i-ati-pune-unui-pui-de-zimbru-din-rezervatia-vanatori-neamt-53909
http://turism.bzi.ro/ce-nume-i-ati-pune-unui-pui-de-zimbru-din-rezervatia-vanatori-neamt-53909
http://www.agerpres.ro/
http://www.agerpres.ro/romania-colorata/2016/08/01/se-cauta-un-nume-pentru-un-pui-de-zimbru-din-rezervatia-vanatori-neamt-12-35-02
http://www.agerpres.ro/romania-colorata/2016/08/01/se-cauta-un-nume-pentru-un-pui-de-zimbru-din-rezervatia-vanatori-neamt-12-35-02
http://www.digi24.ro/stiri/sci-tech/natura-si-mediu/se-cauta-nume-pentru-un-pui-de-zimbru-din-rezervatia-vanatori-neamt-543955
http://www.digi24.ro/stiri/sci-tech/natura-si-mediu/se-cauta-nume-pentru-un-pui-de-zimbru-din-rezervatia-vanatori-neamt-543955
http://observator.tv/social/special-pui-de-zimbru-caut-na-de-botez-182954.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/fapt-divers/se-cauta-nume-pentru-un-pui-de-zimbru-424493
http://www.romanialibera.ro/actualitate/fapt-divers/se-cauta-nume-pentru-un-pui-de-zimbru-424493
http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/botezul-unui-pui-de-zimbru--217329313.html
http://www.ziartarguneamt.ro/
http://www.ziartarguneamt.ro/ziua-zimbrului-sarbatorita-maine-la-parcul-natural-vanatori-neamt?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook
http://www.ziartarguneamt.ro/ziua-zimbrului-sarbatorita-maine-la-parcul-natural-vanatori-neamt?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook
http://zch.ro/galerie-foto-vanatori-neamt-ziua-zimbrului/
http://www.romanulfinanciar.ro/index.php/stiri-locale-sub-2015/80-august-2016/7289-eveniment-primarul-leoreanu-este-nasul-unui-pui-de-zimbru-din-rezervatia-vanatori-neamt-zimbrul-a-fost-botezat-romascan
http://www.romanulfinanciar.ro/index.php/stiri-locale-sub-2015/80-august-2016/7289-eveniment-primarul-leoreanu-este-nasul-unui-pui-de-zimbru-din-rezervatia-vanatori-neamt-zimbrul-a-fost-botezat-romascan
http://www.romanulfinanciar.ro/index.php/stiri-locale-sub-2015/80-august-2016/7289-eveniment-primarul-leoreanu-este-nasul-unui-pui-de-zimbru-din-rezervatia-vanatori-neamt-zimbrul-a-fost-botezat-romascan
http://www.ziartarguneamt.ro/
http://www.ziartarguneamt.ro/zimbrisorul-de-la-parcul-natural-vanatori-neamt-botezat-de-leoreanu-primarul-municipiului-roman
http://www.ziartarguneamt.ro/zimbrisorul-de-la-parcul-natural-vanatori-neamt-botezat-de-leoreanu-primarul-municipiului-roman
http://realitateamedia.ro/primarul-leoreanu-a-nasit-un-pui-de-zimbru/
http://ziarulceahlaul.ro/zilele-comunei-vanatori-neamt-joc-si-voie-buna-tinutul-zimbrului/
http://ziarulceahlaul.ro/zilele-comunei-vanatori-neamt-joc-si-voie-buna-tinutul-zimbrului/
http://www.ziartarguneamt.ro/
http://www.ziartarguneamt.ro/ziua-zimbrului-sarbatorita-traditional-la-parcul-natural-vanatori-neamt
http://www.ziartarguneamt.ro/ziua-zimbrului-sarbatorita-traditional-la-parcul-natural-vanatori-neamt
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 30.08.2016 www.ziartarguneamt.ro  “În curând Mountainbike – Ținutul zimbrului” 

http://www.ziartarguneamt.ro/in-curand-mountainbike-tinutul-zimbrului; 

 31.08.2016 Monitorul de Neamț și Roman ediția tipărită articol “Primarul merge la “fin” la 

zimbrăria de la Vânători”; 

 02.09.2016 Monitorul de Neamț și Roman, ediția tipărită articol “Rangeri juniori în Ținutul 

zimbrului”; 

 17.09.2016 www.romaniaturistica.ro articol “Ținutul zimbrului viitoare destinație 

ecoturistică ”http://www.romaniaturistica.ro/tinutul-zimbrului-viitoare-destinatie-ecoturistica ; 

 21.09.2016  Radio România Actualități – interviu director parc – Despre proiectele 

PNVNT;  

 21.09.2016 www.ziartarguneamt.ro articol “S-a dat start concursului „Ana are 

mere...pentru zimbri!” ”,  http://www.ziartarguneamt.ro/s-a-dat-start-concursului-ana-are-mere-

pentru-zimbri ; 

 21.09.2016 ziarul Ceahlăul articol “Concursul “Ana are mere...pentru zimbri”, ediția a IV 

a” , http://ziarulceahlaul.ro/concursul-ana-mere-pentru-zimbri-editia-iv/ ; 

 21.09.2016 www.ziartarguneamt.ro articol “Ținutul zimbrului a fost desemnat  destinație 

ecoturistică!” http://www.ziartarguneamt.ro/tinutul-zimbrului-a-fost-desemnat-destinatie-

ecoturistica 

 22.09.2016 zch news articol “Patalama de destinație ecoturistică pentru Ținutul zimbrului” 

http://zch.ro/patalama-de-destinatie-ecoturistica-pentru-tinutul-zimbrului/ ; 

 23.09.2016 Radio Iași “Ținutul zimbrului din Județul Neamț a primit certificarea de 

destinație ecoturistică din partea Autorității Naționale pentru Turism” 

http://radioiasi.ro/stiri/regional/tinutul-zimbrului-din-judetul-neamt-a-primit-certificarea-de-

destinatie-ecoturistica-din-partea-autoritatii-nationale-pentru-turism/ ; 

 24.09.2016 Monitorul de Neamț și Roman articol “Ana are mere...pentru zimbri ”, 

https://mont.ro/stiri/?editia=20160924&pagina=1&articol=43360 ; 

 Revista OK din Septembrie 2016 articol “Ziua Zimbrului- Manifestare derulată în cadrul 

Zilelor Comunei Vânători Neamț” http://revistaok.com/ziua-zimbrului-manifestare-derulata-

cadrul-zilelelor-comunei-vanatori-neamt/ ; 

 05.10.2016 site Inspectoratul Școlar Județean Neamț www.isjneamt.ro anunț concurs “Ana 

are mere... pentru zimbri!” http://www.isjneamt.ro/site/concursul-ana-are-mere-pentru-zimbri/ ; 

 05.10.2016 www.romanulfinanciar.ro articol “Participați la campania “Ana are 

mere...pentru zimbri!” Zimbrii vă mulțumesc pentru sprijinul acordat” 

http://www.romanulfinanciar.ro/index.php/stiri-locale-sub-2015/82-octombrie-2016/7791-

participati-la-campania-ana-are-mere-pentru-zimbri-zimbrii-va-multumesc-pentru-sprijinul-

acordat ; 

 06.10.2016 ziarul Ceahlăul articol “Ana are mere... pentru zimbri!” 

http://ziarulceahlaul.ro/ana-mere-pentru-zimbri/ ; 

 06.10.2016 Radio Gold FM România despre “Ana are mere... pentru zimbri!” 

http://www.goldfmromania.ro/categorie-stiri/stiri-locale-din-neamt/ana-are-mere--pentru-zimbri-

.html ; 

 07.10.2016 Radio Impact FM despre “Rezerve de hrană pentru zimbrii din Neamț” 

http://www.radioimpactfm.ro/rezerve-de-hrana-pentru-zimbrii-din-neamt/ ; 

 07.10.2016 Monitorul de Neamț și Roman articol  “Zimbrii, iată ce au adus Neamțului!” 

http://mont.ro/stiri/?editia=20161007&pagina=1&articol=43412 ; 

 10.10.2016 Radio România Actualități – Interviu director PNVNT despre Ținutul 

zimbrului;  

 23.10.2016 - Digi24,  emisiunea “Turist acasa”, difuzare material despre Tinutul Zimbrului; 

 11.11.2016 Antena 1 Observator – “Zeci de elevi au petrecut la cea de-a treia ediție a 

Nopții zimbrului” http://observator.tv/eveniment/zeci-de-elevi-au-petrecut-la-cea-treia-editie-a-

noptii-zimbrului-189898.html ; 

 12.11.2016 www.ziarulevenimentul.ro articol “Noaptea zimbrului” 

http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/noaptea-zimbrului--217350353.html ; 

http://www.ziartarguneamt.ro/
http://www.ziartarguneamt.ro/in-curand-mountainbike-tinutul-zimbrului
http://www.romaniaturistica.ro/
http://www.romaniaturistica.ro/tinutul-zimbrului-viitoare-destinatie-ecoturistica
http://www.ziartarguneamt.ro/
http://www.ziartarguneamt.ro/s-a-dat-start-concursului-ana-are-mere-pentru-zimbri
http://www.ziartarguneamt.ro/s-a-dat-start-concursului-ana-are-mere-pentru-zimbri
http://ziarulceahlaul.ro/concursul-ana-mere-pentru-zimbri-editia-iv/
http://www.ziartarguneamt.ro/
http://www.ziartarguneamt.ro/tinutul-zimbrului-a-fost-desemnat-destinatie-ecoturistica
http://www.ziartarguneamt.ro/tinutul-zimbrului-a-fost-desemnat-destinatie-ecoturistica
http://zch.ro/patalama-de-destinatie-ecoturistica-pentru-tinutul-zimbrului/
http://radioiasi.ro/stiri/regional/tinutul-zimbrului-din-judetul-neamt-a-primit-certificarea-de-destinatie-ecoturistica-din-partea-autoritatii-nationale-pentru-turism/
http://radioiasi.ro/stiri/regional/tinutul-zimbrului-din-judetul-neamt-a-primit-certificarea-de-destinatie-ecoturistica-din-partea-autoritatii-nationale-pentru-turism/
https://mont.ro/stiri/?editia=20160924&pagina=1&articol=43360
http://revistaok.com/ziua-zimbrului-manifestare-derulata-cadrul-zilelelor-comunei-vanatori-neamt/
http://revistaok.com/ziua-zimbrului-manifestare-derulata-cadrul-zilelelor-comunei-vanatori-neamt/
http://www.isjneamt.ro/
http://www.isjneamt.ro/site/concursul-ana-are-mere-pentru-zimbri/
http://www.romanulfinanciar.ro/
http://www.romanulfinanciar.ro/index.php/stiri-locale-sub-2015/82-octombrie-2016/7791-participati-la-campania-ana-are-mere-pentru-zimbri-zimbrii-va-multumesc-pentru-sprijinul-acordat
http://www.romanulfinanciar.ro/index.php/stiri-locale-sub-2015/82-octombrie-2016/7791-participati-la-campania-ana-are-mere-pentru-zimbri-zimbrii-va-multumesc-pentru-sprijinul-acordat
http://www.romanulfinanciar.ro/index.php/stiri-locale-sub-2015/82-octombrie-2016/7791-participati-la-campania-ana-are-mere-pentru-zimbri-zimbrii-va-multumesc-pentru-sprijinul-acordat
http://ziarulceahlaul.ro/ana-mere-pentru-zimbri/
http://www.goldfmromania.ro/categorie-stiri/stiri-locale-din-neamt/ana-are-mere--pentru-zimbri-.html
http://www.goldfmromania.ro/categorie-stiri/stiri-locale-din-neamt/ana-are-mere--pentru-zimbri-.html
http://www.radioimpactfm.ro/rezerve-de-hrana-pentru-zimbrii-din-neamt/
http://mont.ro/stiri/?editia=20161007&pagina=1&articol=43412
http://observator.tv/eveniment/zeci-de-elevi-au-petrecut-la-cea-treia-editie-a-noptii-zimbrului-189898.html
http://observator.tv/eveniment/zeci-de-elevi-au-petrecut-la-cea-treia-editie-a-noptii-zimbrului-189898.html
http://www.ziarulevenimentul.ro/
http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/noaptea-zimbrului--217350353.html
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 14.11.2016 Televiziunea Intermedia Suceava  - Noaptea zimbrului la Vânători Neamț 

https://www.youtube.com/watch?v=Mshi6fH-8MY ; 

 14.11.2016 Monitorul de Neamț și Roman ediția tipărită articol “Noaptea zimbrului, la 

Parcul Vânători Neamț”; 

 14.11.2016 ImpactFM – Noaptea zimbrului marcată în județul Neamț 

http://www.radioimpactfm.ro/noaptea-zimbrului-marcata-in-judetul-neamt/ ; 

 18.11.2016 Monitorul de Neamț și Roman articol “Parcul Vânători, diplomă de destinație 

ecoturistică” http://mont.ro/stiri/?editia=20161118&pagina=1&articol=43596 ; 

 18.11.2016 www.ziartarguneamt.ro “La București, Ținutul zimbrului a primit certificatul 

de destinație ecoturistică” http://www.ziartarguneamt.ro/la-bucuresti-tinutul-zimbrului-a-primit-

certificatul-de-destinatie-ecoturistica ; 

 24.11.2016 www.ziartarguneamt.ro articol referitor prelungire campanie “Ana are 

mere...pentru zimbri!” http://www.ziartarguneamt.ro/elevii-pot-aduce-mancare-zimbrilor-de-la-

vanatori-neamt-pana-pe-30-noiembrie-s-au-strans-deja-peste-4000-kg-de-furaje ; 

 06.12.2016 ziar adevarul ediția online articol “Ținutul zimbrului declarat destinație 

ecoturistică” http://m.adevarul.ro/locale/piatra-neamt/Tinutul-zimbrului-declarat-destinatie-

ecoturistica-mai-trei-astfel-zone-romania-1_5846e54a5ab6550cb82bfca1/index.html ; 

 17.12.2016 site-ul Liceului Tehnologic Petricani material „Ana are mere... pentru zimbri!” 

https://sites.google.com/site/liceultehnologicpetricani/proiecte/2016-anaaremerepentruzimbri 

 29.12.2016  Monitorul de Neamț și Roman ediția tipărită articol “Final al unei noi campanii 

Ana are mere...pentru zimbri!”; 

 31.12.2016 TVR HD, TVR1 ORA 13.00 difuzare în cadrul emisiunii Natură și aventură a 

documentarului “Operațiunea Zimbrul” – durata 50 min.  

 

 Prin intermediul paginii de facebook dedicată Parcului Natural Vânători Neamt 

https://www.facebook.com/pages/Parcul-Natural-Vânători-Neamt/1409065829362586?fref=ts  se 

menține legătura cu publicul larg.  

3.3. Educație ecologică 

 S-au organizat peste 40 de activități la care au participat preșcolari, elevi și studenți precum 

și cadre didactice.  

 Acțiunile care au antrenat cei mai mulți participanți și care s-au bucurat de interes, sunt 

prezentate pe scurt în cele ce urmează: 

 Cu prilejul Lunii Plantării Arborilor – 15 martie- 15 aprilie 2016, în cadrul programului 

“Școala altfel” s-a desfășurat activitatea “Drumul unei păduri” la diverse unități de învățământ 

din județul Neamț. Cu acest prilej au fost prezentate aspecte referitoare la drumul pe care îl 

parcurge o pădure de la sămânță până la arborele bătrân, precum și importanța pădurii în viața 

oamenilor. 

 Grupuri de copii de la diverse unități de învățământ din zonă, au vizitat în cadrul 

programului “Școala altfel”, Centrul de Vizitare, precum și Grădina zoologică Dragoș Vodă. 

 Ediția a XX a a Olimpiadei Naționale de Religie s-a desfășurat în perioada 4- 7 mai 2016 la 

Seminarul Teologic Ortodox Veniamin Costachi  de la Mănăstirea Neamț, iar Parcul Natural 

Vânători Neamț a fost partener al acestei manifestări. 

 În perioada 19.09-30.11.2016 s-a derulat campania “Ana are mere...pentru zimbri”- ediţia  

a-IVa, având ca scop conştientizarea copiilor şi elevilor cu privire la importanţa protejării acestei 

specii. Prin campanie s-a urmărit colectarea de furaje suculente (mere, pere, cartofi, sfeclă furajeră, 

etc.) pentru zimbri, cu sprijinul elevilor  de la școlile din zonă. Parteneriatul încheiat cu 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț și cu Asociația Eco- Club 20 Ozana, promovarea prin 

intermediul paginii de facebook a parcului și cu ajutorul mass-media, au făcut ca până la finele 

https://www.youtube.com/watch?v=Mshi6fH-8MY
http://www.radioimpactfm.ro/noaptea-zimbrului-marcata-in-judetul-neamt/
http://mont.ro/stiri/?editia=20161118&pagina=1&articol=43596
http://www.ziartarguneamt.ro/
http://www.ziartarguneamt.ro/la-bucuresti-tinutul-zimbrului-a-primit-certificatul-de-destinatie-ecoturistica
http://www.ziartarguneamt.ro/la-bucuresti-tinutul-zimbrului-a-primit-certificatul-de-destinatie-ecoturistica
http://www.ziartarguneamt.ro/
http://www.ziartarguneamt.ro/elevii-pot-aduce-mancare-zimbrilor-de-la-vanatori-neamt-pana-pe-30-noiembrie-s-au-strans-deja-peste-4000-kg-de-furaje
http://www.ziartarguneamt.ro/elevii-pot-aduce-mancare-zimbrilor-de-la-vanatori-neamt-pana-pe-30-noiembrie-s-au-strans-deja-peste-4000-kg-de-furaje
http://m.adevarul.ro/locale/piatra-neamt/Tinutul-zimbrului-declarat-destinatie-ecoturistica-mai-trei-astfel-zone-romania-1_5846e54a5ab6550cb82bfca1/index.html
http://m.adevarul.ro/locale/piatra-neamt/Tinutul-zimbrului-declarat-destinatie-ecoturistica-mai-trei-astfel-zone-romania-1_5846e54a5ab6550cb82bfca1/index.html
https://sites.google.com/site/liceultehnologicpetricani/proiecte/2016-anaaremerepentruzimbri
https://www.facebook.com/pages/Parcul-Natural-Vanatori-Neamt/1409065829362586?fref=ts
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campaniei să fie colectate cca.4,5 tone de furaje cu implicarea a 48 de clase din15 unități de 

învățământ.  

 Alte activități: concursurile:  “Se caută un nume!”, „Viitor pentru trecut- Simfonia 

Mărțișorului tradițional și “Timpul liber altfel..”- în parteneriat cu Liceul Tehnologic 

“Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vânători Neamț,  „Salvați natura de la dezastru”- în parteneriat cu 

Eco- școala Boboiești, com. Pipirig, activități în cadrul proiectelor ERASMUS, în cadrul 

parteneriatelor educaționale și în cadrul cercurilor la diverse discipline școlare(învățământ 

preșcolar, limba și literatura română), Olimpiada Kaufland, sprijinirea elevilor Liceului Tehnic Ion 

Creangă Tg. Neamț în competiția Business Plan 2016. 

 Pe parcursul anului s-au desfășurat 8 acțiuni de igienizare, în colaborare cu primăriile și 

asociațiile non-guvernamentale de pe raza parcului, colectându-se cca. 1,08 tone deșeuri care au 

fost transportate la depozitul de deșeuri Târgu Neamț. La acțiuni au participat voluntari provenind 

din școlile din zonă, precum și din personalul  administratiei parcului. 

P4. MANAGEMENT ȘI ADMINISTRARE 

*Prezentarea secţiunii „Management şi administrare” se realizează în format tabelar, comparativ 

cu anul anterior sau cu acţiunile stabilite în dosarul de candidatură, după caz 

4.1. Echipament și infrastructură de funcționare 

 

 Denumire  2015 

buc. 

2016 

buc. 

Observaţii 

 Spaţii, clădiri, infrastructură    

1 Clădire centru de vizitare-Sediu 

administrație parc 

1 1 str. Zimbrului, nr.2,  comuna 

Vânători Neamţ, jud. Neamţ. 

2 Centru reintroducere zimbru (Țarc 

aclimatizare Vânători Neamț) 

1 1  

3 Țarc preeliberare Chitele 1 1  

4 Stația de monitorizare Chitele (Cabana 

Chitele) 

1 1 Contract comodat nr. 

337/30.04.2010 

5 Depozit unelte 1 1  

6 Hrănitoare fân 2 2  

7 Hrănitoare furaje combinate 4 4  

8 Pavilioane 3 3  

9 Observatoare 2 2  

10 Amfiteatru 1 1  

11 Depozit furaje 1 1  

12 Depozit furaje- Hranitoare zimbri 1 1 Contract comodat nr. 

337/30.04.2010 

13 Punte suspendată la nivelul coronamentului 1 1 In zona Centrului de Vizitare 

14 Platformă observare zimbri 1 1 In tarcul de aclimatizare 

Vânători 

15 Puț apă 1 1 Pentru suplimentarea 

alimentării cu apă a Centrului 

de Vizitare 

 Mijloace de transport    

1 Rover Defender  1 1 Auto de teren 

2 Remorca utilitară 1 1  

3 Dacia Logan R90 1 1  

4 Autoturism de teren cu benă Mitsubishi 1 1 Auto de teren 
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L200 

5 Autoturism CIELO 1 0 Casat PV 22976/10.05.2016 

6 Autoturism Dacia Dokker 1 1  

 Alte echipamente    

1 Laptop 10 11 Casate 2buc.(PV 

22976/10.05.2016), 

achizitionate  3 buc. in 2016 

2 Imprimantă HP retea 1 1  

3 Imprimanta HP A3 POS 1 1 1  

4 Imprimanta HP Laser 1200 1 1  

5 Videoproiector multimedia 1 1  

6 Proiector 1 1 Contract de comodat 

337/30.04.2010 

7 Flipchart meeting 1 1  

8 Copiator digital Canon 1 1  

9 Aparat foto CANON E0S 400D 1 1  

10 Scanner cartografic 1 1  

11 GIS WORKSTATION 1 1  

12 Stație Radio  10 10  

13 GPS portabil cu precizie 10 10  

14 Receptor GPS 1 1  

15 Arma cu aer comprimat 1 1  

16 Microscop Trinocular cu camera 1 1  

17 Sterilizator 1 1  

18 Centrifuga 1 1  

19 Prelata transport zimbri 1 1  

20 Infochiosc touchscreen 2 2  

21 Custi transport zimbri 2 2  

22 Adăpători metalice zimbri 4 4  

23 Binoclu Pentax 8-40 1 1  

24 Adaptor NIKON 1 1  

25 Echipament de detectare a liliecilor 1 1  

26 Multimetru portabil 1 1  

27 Ocular Nikon 1 1  

28 Presa pentru plante Herbarium 1 1  

29 Plasa plancton 1 1  

30 Plasa manuală 1 1  

31 Plasa pentru colectarea insectelor 1 1  

32 Prelevator de fund tip Surber 1 1  

33 Set teste chimice 1 1  

34 Telescop Nikon 1 1  

35 Trepied telescop Velborn 1 1  

36 Trusa de reactivi visocolor 1 1  

37 Birou 6 6  

38 Mese 28 28  

39 Scaune 72 72  

40 Demifotolii 16 16  

41 Dulap 15 15  

42 Colare GPS Anglia 2 2  

43 Colare GPS Ecosilvex 2 2  
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4.2. Personal conducere, coordonare, administrare 

Nr. crt. Personal 2015 2016 

1 Director administraţie 1 1 

2 Biolog(inclusiv responsabil cu  

managementul zimbrului) 

1 1 

3 Responsabil de relaţia cu 

comunităţile şi educaţie ecologică 

1 1 

4 Responsabil cu tehnologia 

informaţiei 

1 1 

5 Şef pază, (responsabil investiţii, 

achiziţii) 

1 1 

6 Rangeri 11 10 

7 Șef contabil 1 1 

8 Jurist 0 1 

4.3. Documente strategice și de planificare (stadiul de realizare a regulamentului, planului de 

management, a unor proiecte cu finanţare europeană/alte surse de finanţare care vizează aria 

naturală protejată) 

Nr. 

crt. 

Document Stadiu  de 

realizare 

Observații 

  2015 2016  

1 Planul de management al 

PNVNT 

 

realizat Realizat/ 

Aprobat 

Planul de Management integrat și 

Regulamentul Parcului Natural 

Vânători Neamț ROSCI0270 Vânători 

Neamț, ROSPA0107 Vânători Neamț, 

a fost aprobate prin Ordinul de 

Ministru numarul 1246  din data de 

30.06.2016. 

2 Regulamentul PNVNT realizat Realizat/ 

Aprobat 

Înglobat în Planul de management 

Aprobat prin OM 1246/30.06.2016 

3 Proiecte    

 “Conservarea biodiversității, 

ecoturism și educație ecologică în 

Ținutul zimbrului” 

Finalizat  

nov. 

2015 

--- finanțat de Fondul ONG runda 1 

(granturi SEE), implementat de 

Fundația ECOSILVEX în parteneriat 

cu APNVNT 

 “Ziua zimbrului- Sarea în 

bucate” 

mai- sept. 

2015 

finalizat 

 --- Fundaţia pentru Parteneriat, Programul 

Spatii Verzi implementat de Fundația 

ECOSILVEX în parteneriat cu 

APNVNT 

 „Natura în școli și școala în arii 

protejate” 

În 

impleme

ntare 

Finalizat 

30 apr. 

2016 

finanțat prin granturile SEE 2009-2014 

în cadrul programului Fondului ONG 

în România, implementat de Fundația 

pentru Arii Protejate –PROPARK - 

APNVNT partener 

 ”Ecoturism in Ținutul Zimbrului” În 

impleme

ntare 

În 

impleme

ntare 

finantat prin intermediul programului 

"Green Entrepreneurship – 

Dezvoltarea Destinaţiilor de Ecoturism 

din România", un program comun al 

Romanian-American Foundation şi 

Fundaţia pentru Parteneriat- 

implementat de Asociația Ținutul 

Zimbrului, APNVNT partener 
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 “Natură și tradiții în sprijinul 

Dezvoltării durabile” 

--- În 

impleme

ntare 

co-finanțat printr-un grant din partea 

Elveției prin intermediul Contribuției 

Elvețiene pentru Uniunea Europeană 

extinsă, implementat de Pro Park - 

Fundația pentru Arii Protejate și 

Federația Coaliția ONG Natura 2000, 

APNVNT partener 

 ”Intelligent Energetic System in 

protected areas” 

--- În 

impleme

ntare 

finanțat printr-un grant acordat prin 

asistența financiară nerambursabilă din 

partea Norvegiei, implementat de catre 

Universitatea Tehnică ”Gheorghe 

Asachi” din Iași. PNVNT este partener 

la acest proiect alături de alte 6 entitati 

din care 4 din România si 2 din 

Norvegia. 

4.4. Instruire personal 

Nr. 

crt. 

Curs Număr de 

participanți 

Observații 

2015 2016 

1 Achiziții publice 1 0 Organizate la Predeal, în cadrul 

proiectului "Instruirea personalului 

implicat in gestionarea POSMediu 

2007 - 2013 privind pregătirea 

accesarii şi implementării fondurilor 

europene în perioada 2014 - 2020". 

2 Protecția naturii și managementul 

ariilor protejate 

5 0 

3 Audit si managementul riscului 4 0 

4 Managementul integrat al 

deșeurilor 

1 0 

5 Legislație arii protejate și 

SEA/EIA 

1 0  PROPARK, Sighișoara 

6 Sistem de certificare în 

ecoturism 

1 0 Asociația de Ecoturism din România,  

Zărnești   

7 Managementul unei destinații 

ecoturistice 

1 0 Asociația de Ecoturism din România,  

Brașov 

8 Training rangeri 2 0 PROPARK, PN Retezat – Nucșoara 

9 Managementul voluntarilor 

implicați în ariile protejate  

1 0 PROPARK, Brașov 

10 Comunicare 2 0 PROPARK,  Iași 

11 Training TOT 0 1 Brașov 

12 Sesiune instruire rangeri 0 2 PROPARK, Băișoara Cluj 

13 Instruire colectare date 

monitorizare habitate 

0 10 Centru de Vizitare PNVNT 

14 Curs Evaluator de risc SSM 0 1 Curs post- universitar, Iași  

15 Training metode monitorizare 

lup  

0 1 Asociația pentru Conservarea 

Diversității Biologice 

16 Curs marketing ecoturism 0 1 Baia Mare 

17 Curs cadru tehnic PSI 0 1 Psihotest, Piatra Neamț 

18 Instruire turism 0 10 Centru de Vizitare PN Ceahlău 

19 Atelier de instruire “Relaţia cu 

comunităţile şi Dezvoltare 

Antreprenorială Durabilă” 

0 3 PROPARK, Poiana Braşov 

20 Instruire coridoare ecologice 0 10 GNM proiect ENVICORR- Gardianul 

pădurii 
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4.5. Bugetul asigurat pentru administrarea ariei naturale protejate, pentru anul în care se face 

raportarea Așa cum s-a menționat la pct. 1 al prezentului, pe parcursul anului 2016 administrarea 

ariei protejate Parcul Natural Vânători Neamț s-a desfășurat în baza contractului de administrare 

nr.147/19.11.2014 RNP, respectiv nr. 2082/19.11.2014 APNVNT, având prevăzut un buget  în 

sumă de 740.000 lei. Pentru buna funcționare a APNVNT în anul 2016, RNP-ROMSILVA  a  

asigurat suma de 882.204 lei. 

Se prezintă în continuare situaţia comparativă a cheltuielilor efectuate din fondurile RNP- 

ROMSILVA și alte surse de finanțare în anii 2015 respectiv 2016: 

 

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul: 2015 2016 

CHELTUIELI (mii lei) 

Cheltuieli totale, din care: 1497,6 1329,2 

A. Managementul biodiversitatii 644,3 511,9 

B. Managementul vizitatorilor 243,3 180,7 

C. Constientizare publica, mostenire culturala, dezv. locala 108 81,6 

D. Management si Administrare  502 555,0 

VENITURI(mii lei) 

Total venituri, din care: 1497,6 1329,2 

- Venituri din incasarea tarifelor de avizare 25,9 25,3 

- Venituri din incasarea tarifelor de vizitare 58,3 70.6 

- Venituri din prestări servicii 63,7 66,8 

- Venituri din donații, sponsorizări, etc 81,4 45,8 

- Venituri din servicii de administrare parc RNP 821,4 882,2 

- Alte venituri din exploatare (venituri aferente amortizarii imobilizarilor 

corporale achizitionate din fonduri europene) 
446,9 238,5 

4.6. Bugetul alocat pentru anul următor (sursele de finanțare, valoare, activități propuse) 

Bugetul propus spre aprobare către RNP –ROMSILVA este de 1511 mii lei structurat astfel: 

 

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul: 2017 

CHELTUIELI (mii lei) 

Cheltuieli totale, din care: 1511 

A.  Managementul biodiversitatii 577 

B. Managementul vizitatorilor 223 

C. Constientizare publica, mostenire culturala, dezv. locala 89 

D. Management și administrare  622 

VENITURI(mii lei) 

Venituri totale, din care: 1511 

- Venituri din incasarea tarifelor de avizare 25,0 

- Venituri din incasarea tarifelor de vizitare 59,0 

- Venituri din prestări servicii 21,0 

- Venituri din donații, sponsorizări, etc 32,0 

- Venituri din servicii de administrare parc RNP 1199,0 

- Alte venituri din exploatare ( aferente amortizarii imobilizarilor corporale achizitionate 

din fonduri europene) 
175,0 

  

 Activitățile propuse pentru 2017 se prezintă detaliat în Planul de lucru 2017 conform 

Planului de Management. 

 



Realizari activitati Plan de lucru PM 2016 
 

 
 

               

Program 
Subprogra

m 

ID
 A

ct
iv

it
at

e 

Activitatea 

P
ri

o
ri

ta
te

 

R
e

sp
o

n
sa

b
il 

INDICATOR 

Definire 

Plan de 
management 

Prop
us 

2016 

din care 

Realizat 2016 
Prevăz

ut  

Realiz
at 

2015 
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 
Manage
mentul 
biodivers
itatii 

1.1. 
Inventariere 

și cartare 

1.1.1. 
Inventariere, 
cartare habitate 

1 RD 

1. 
Numărul 
de 
habitate 
prioritare/ 
reprezenta
tive 
cartate in 
parc 

15 8 3   1 2   5 

1.1.2. 
Inventariere, 
cartare specii 

1 RD 

2. 
Populaţiile
/ 
Distributia 
speciilor - 
evaluate/ 
cunoscute  

15 18 3     3   9 
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1.1.3. 
Studii  evaluare 
zimbru 

1 RD 

3. 
Numărul 
de studii 
realizate 

5 4 1   1     11 

1.1.4. 
Studii 
reintroducere 
zimbru 

2 RD 

4. 
Numărul 
de studii 
realizate 

5 4 1 1       7 

1.2. 
Monitorizar
e starii de 

conservare 

1.2.1. 
Monitorizare 
specii  

1 RD 

1. 
Testarea 
protocoale
lor si 
adoptarea 
fiselor de 
monitoriza
re 

20 16 4 1 1 1 1 16 

1.2.2. 
Monitorizare 
habitate 

1 RD 

2. 
Testarea 
protocoale
lor si 
adoptarea 
fiselor de 
monitoriza
re 

10 4 2   1 1   4 

1.2.3. 
Monitorizare 
surse poluare 

2 RD 

3. 
Numărul 
surselor 
de poluare 
monitoriza
te 

2 2 2   1 1   2 

1.2.4. 
Monitorizare 
zimbri 

1 RD 
4.Număr 
acțiuni 

180 152 36 9 9 9 9 129 
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1.2.5. 
Monitorizare 
peisaje 

1 MI 
5. Număr 
acțiuni 

10 10 6   3 3   14 

1.2.6. 
Monitorizare 
acces turisti 

1 ND 

6. Număr 
acțiuni 
monitoriza
re turiști 

40 10 8   4 4   13 

1.3. Paza, 
implementa

re 
reglementa
ri si masuri 
specifice de 

protectie 

1.3.1. 
Reglementare 
masuri specifice 
specii/habitate 

1 SN 

1.Numărul 
de 
patrulari in 
zonele 
identificat
e 

520 215 104 26 26 26 26 277 

1.3.2. 
Reglementare 
masuri specifice 
zimbru 

1 RD 
2.Numărul 
măsuri 
adoptate 

5 5 1     1   1 

1.3.3. 
Reglementare 
masuri specifice 
vanatoare 

1 SN 

3.Număr 
actiuni 
prevenire 
si 
combatere 

120 45 24 6 6 6 6 34 

1.3.4. 
Reglementare 
masuri specifice 
certificare 

3 SC 

4.Numărul 
acțiuni 
derulate 
dpdv al 
certificarii 

20 6 4 1 1 1 1 4 

1.3.5. 

Actiuni de 
verificare 
management 
forestier 

1 SN 
5.Număr 
acțiuni 

200 53 40 15 5 5 15 58 
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1.3.6. 
Rematerializare 
limite 

1 SN 

6. Lungime 
limite 
amenajate 
(km) 

50 10 10   5 5   13,6 

1.4. 
Manageme
ntul datelor 

1.4.1. 
Creare, 
actualizare baze 
GIS 

1 MI 

1. 
Numărul 
de layere 
GIS create 
si 
actualizate 

175 67 35 9 9 9 8 54 

1.4.2. 
Creare, 
actualizare harti 
tematice 

1 MI 
2.Numărul 
de hărţi 
realizate 

120 74 24 6 6 6 6 50 

1.4.3. 
Creare, 
actualizare baze 
date 

1 MI 

3. 
Numărul 

de 
actualizări 

baze de 
date/an 

60 32 12 3 3 3 3 22 

1.4.4. 
Mentenanță 
sisteme 
informatice 

1 MI 

4. 
Numărul 
de 
intrețineri 
a 
sistemelor 
informatic
e/ an 

60 10 12 3 3 3 3 14 
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1.5. 
Reintroduce

re specii 
ierbivore 
extincte 

1.5.1. 
Asigurarea 
materialului 
genetic zimbri 

1 RD 
1. Nr. De 
exemplare 
selectate 

10 2 2 2       5 

1.5.2. 
Asigurarea 
bazei materiale 
reintroducere 

1 RD 
2.Nr. 
Facilitati 
realizate 

10 4 2 1 1     2 

1.5.3. 

Asigurarea 
conditiilor 
optime 
reproducere 

1 RD 

3. 
Cantitate 
furaje 
distribuite 
- tone 

150 41 30 15     15 33,04 

1.5.4. 
Punerea in 
libertate 

1 RD 
4.Numar 
de zimbri 
in libertate 

10 2 2 2       3 

1.5.5. 
Replicarea 
proiectului 

3 RD 

5. Numar 
de 
proiecte 
de 
reintroduc
ere 
replicate 

2 1 1 1 1     2 

2.Turism 

2.1. 
Infrastructu

ra de 
vizitare 

2.1.1. 
Intretinerea 
infrastructura 
de vizitare 

1 ND 
1. Numar 
de 
interventii  

15 3 3   1 1 1 5 

2.1.2. 

Dotari si 
amenajari 
infrastructura 
de vizitare, 
educare. 

1 ND 
2. Număr 
amenajari  

10 7 2     2   3 
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2.2. Servicii, 
facilitati de 
vizitare si 

promovarea 
turismului 

2.2.1. 
Materiale 
informative 
turism 

1 ND 

1. Număr 
de canale 
de 
diseminar
e a 
informatie
i 

5 6 1       1 10 

2.2.2. 
Programe 
promovare 
turistice 

1 ND 

2.Numar  
de 
activitati 
de 
promovar
e 

10 6 2   1 1   7 

2.3. 
Manageme

ntul 
vizitatorilor 

2.3.1. 
Reglementare 
acces turisti in 
tarc 

1 ND 

1.  Numar 
grupuri 
conduse 
cu ghid  

50 21 10   5 5   12 

2.3.2. 

Realizarea unei 
retele de trasee 
si facilitati 
turistice 

2 ND 
1. Numar 
de trasee 
turistice  

5 4 1     1   5 

3. 
Constien

tizare, 
conserva
re traditii 

si 
comunit
ati locale 

3.1. Traditii 
si 

comunitati 

3.1.1. 

Implementare 
concept situri 
naturale cu 
valoare 
spirituală 

3 SC 

1.Număr 
activităţi 
promovar
e concept 
situri 
naturale 
cu valoare 
spirituală 

5 2 1     1   2 

3.1.2. 
Produse 
certificate, 
marci locale 

3 EC 

2.Numar 
marci 
inregistrat
e/an 

5 2 1       1 1 
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3.1.3. 

Materiale 
promotionale 
traditii, 
comunitati 

2 EC 

3.Număr 
categorii 
materiale 
realizate 

5 3 1     1   1 

3.2. 
Constientiza

re si 
comunicare 

3.2.1. 

Constientizare 
natural, 
cultural, 
spiritual 

2 EC 
1. 
Numărul 
de acțiuni 

20 12 4 1 1 1 1 18 

3.2.2. 
Constientizare 
zimbru 

1 EC 
2. Număr 
campanii 

5 1 1   1     3 

3.2.3. 
Intalniri lucru 
autoritati, ONG 

1 EC 

3.Numărul 
de acțiuni 
comune 
desfășurat
e 

40 11 8 2 2 2 2 23 

3.2.4. 
Intalniri lucru 
scolare 

1 EC 

4. 
Numărul 
de acțiuni 
cu 
populaţia 
şcolară 

60 23 12 3 3 3 3 28 

3.2.5. 
Intalniri lucru 
locale 

1 EC 
5. 
Numărul 
întâlniri 

15 6 3   1 1 1 6 

3.2.6. 
Intalniri lucru 
artizani etc 

3 EC 
6. Număr  
întâlniri 

10 3 2   1 1   7 
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3.2.7. 
Promovarea 
Parcului 

1 EC 
7.Număr 
acțiuni 
promovar 

120 60 24 6 6 6 6 76 

3.2.8. 
Intalniri lucru 
certificare 

2 SC 

8.Număr 
acțiuni 
promovar
e 
certificare 

5 3 1       1 4 

3.2.9. 
Intalniri lucru 
nationale/inter
nationale 

1 EC 

9. Număr 
întâlniri 
naţionale/i
nternaţion
ale 

25 13 5 1 1 1 2 19 

3.3. 
Educatie 
ecologica 

3.3.1. 
Incheierea de 
parteneriate/ac
orduri 

2 EC 
1. Numar 
parteneria
te  

30 14 6 1 2 2 1 12 

3.3.2. 
Implementare 
măsuri 
igienizare 

1 EC 
2. Numar 
igienizari 

30 7 6   3   3 8 

3.3.3. 
Programe de 
educatie, 
cluburi eco 

2 EC 
4. Numar 
actiuni 

30 8 6 1 2 1 2 8 

3.3.4. 
Realizare 
materiale 
promo educatie 

2 EC 

5. 
Categorii 
materiale 
realizate 

5 2 1       1 5 

4. 
Manage
ment si 

administ

4.1. 
Echipament 

si 
infrastructu

4.1.1. 
Dotari 
echipament si 
tehnologie 

1 SN 

1.Număr 
dotări 
achizitiona
te 

5 3 1     1   7 
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rare ra de 
functionare 

4.1.2. Dotari IT 1 SN 

1.Număr 
dotări 
achizitiona
te 

10 2 2   1 1   13 

4.1.3. 
Mentenanta 
echipament 

1 SN 
3.Număr 
interventii
/ an 

40 10 8 2 2 2 2 11 

4.1.4. 
Intretinere 
facilitati 
administrare 

1 SN 
4.Număr 
intervenţii
/an 

60 20 12 3 3 3 3 15 

4.2 Personal 
conducere, 
coordonare, 
administrar

e 

4.2.1. 
Coordonare si 
supervizarea 
activitatilor 

1 SC 
1. Număr 
ore/an 

5000 1344 1000 250 250 250 250 1151 

4.2.4. 

Intocmire si 
verificări 
financiar-
contabile 

1 MM 
4. Număr 
ore/an 

9000 2064 1800 450 450 450 450 2176 

4.2.2. 

Întâlniri 
periodice ale 
Consiliilor 
Ştiinţifice, 
Consultative 

1 SC 
2.Numărul 
Intâlniri 

10 3 2 1   1   5 

4.2.3. 
Întâlniri 
periodice, 
ședinte 

1 SC 
3.Număr 
întâlnir 

20 6 4 1 1 1 1 6 

4.3 
Documente 
strategice şi 

de 
planificare 

4.3.1. 
Elaborare, 
revizuire plan 
de management 

1 MI 
1. Număr 
propuneri 
revizuire 

4 2 1       1 1 

4.3.2. 
Elaborare, 
revizuire, 
planuri lucru 

1 SC 
1.Număr 
programe 
elaborate 

25 7 5 1 1 1 2 23 
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4.3.3. 

Intocmire 
aplicare bugete, 
identificare 
surse finanţare, 
scriere 
implementare 
proiecte 

1 SC 

1. Număr 
propuneri 
proiecte 
depuse 

10 7 2     1 1 6 

4.4  
Instruire 
personal 

4.4.1. 
Instruire 
personal 

1 SC 

1.Numărul 
de 
instruiri/a
n 

20 14 4 1 1 1 1 10 

4.4.2. Instruire GIS 1 MI 
2.Numărul 
de instruiri 
GIS/an 

15 6 3   1 1 1 11 

4.4.3. Instruire turism 2 ND 
3. Număr 
instruiri/a
n 

10 4 2   1 1   2 

                

 Responsabili (acronime):       Director,      

 Paza Nemteanu S. SN     Catanoiu Sebastian     

 Biolog Deju R. RD            

 

Constientiza
re/comunit. 

Curea E. EC         
   

 IT Irimia M MI            

 Turism Dolhescu N. ND            

 Director Catanoiu Sebastian SC            
 

 

 



 

 

Anexa 7 

Lista cuprinzând documentele de interes public 

 

 

 

ADMINISTRATIE PARC  

 

1. Procedura privind rezolvarea reclamațiilor 

termen : permanent. 

2. Raport de activitate 

termen : anual, în luna februarie. 

3. Propunere Plan de lucru pentru anul urmator 

termen: anual, la finele lunii noiembrie. 

4. Propunere Buget de venituri si cheltuieli pentru anul urmator 

termen: anual, la finele lunii noiembrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de lucru 2017 conform Planului de Management 
                

Program 
Subpr
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ID
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Activitatea 

P
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R
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o

n
sa

b
il 

INDICATOR 

Definire 

Plan de 
manageme

nt 
Propu
s 2017 

din care 

Realizat 2017 
Pre
văz
ut  

Reali
zat  

31.1
2.16 

Trim 
1 

Trim 2 Trim 3 Trim 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 
Manage
mentul 
biodivers
itatii 

1.1. 
Invent
ariere 

și 
cartar

e 

1.1.1. 
Inventariere
, cartare 
habitate 

1 RD 

1. Numărul de 
habitate 
prioritare/ 
reprezentative 
cartate in parc 

15 5 3   1 2     

1.1.2. 
Inventariere
, cartare 
specii 

1 RD 

2. Populaţiile/ 
Distributia 
speciilor - 
evaluate/ 
cunoscute  

15 9 3     3     

1.1.3. 
Studii  
evaluare 
zimbru 

1 RD 
3. Numărul de 
studii realizate 

5 11 1   1       

1.1.4. 
Studii 
reintroduce
re zimbru 

2 RD 
4. Numărul de 
studii realizate 

5 7 1       1   

1.2. 
Monit
orizare 
starii 

de 
conser

1.2.1. 
Monitorizar
e specii  

1 RD 

1. Testarea 
protocoalelor si 
adoptarea fiselor 
de monitorizare 

20 16 4 1 1 1 1   

1.2.2. 
Monitorizar
e habitate 

1 RD 
2. Testarea 
protocoalelor si 

10 4 2   1 1     
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vare adoptarea fiselor 
de monitorizare 

1.2.3. 
Monitorizar
e surse 
poluare 

2 RD 

3. Numărul 
surselor de 
poluare 
monitorizate 

10 2 2   1 1     

1.2.4. 
Monitorizar
e zimbri 

1 RD 4.Număr acțiuni 180 129 36 9 9 9 9   

1.2.5. 
Monitorizar
e peisaje 

1 MI 5. Număr acțiuni 10 12 6     3 3   

1.2.6. 
Monitorizar
e acces 
turisti 

1 ND 
6. Număr acțiuni 
monitorizare 
turiști 

40 13 8   4 4     

1.3. 
Paza, 
imple
menta

re 
regle

menta
ri si 

masuri 
specifi
ce de 

protec
tie 

1.3.1. 

Reglementa
re masuri 
specifice 
specii/habit
ate 

1 SN 

1.Numărul de 
patrulari in 
zonele 
identificate 

520 277 104 26 26 26 26   

1.3.2. 

Reglementa
re masuri 
specifice 
zimbru 

1 RD 
2.Numărul 
măsuri adoptate 

5 1 1     1     

1.3.3. 

Reglementa
re masuri 
specifice 
vanatoare 

1 SN 
3.Număr actiuni 
prevenire si 
combatere 

120 34 24 6 6 6 6   

1.3.4. 

Reglementa
re masuri 
specifice 
certificare 

3 SC 

4.Numărul 
acțiuni derulate 
dpdv al 
certificarii 

20 4 4 1 1 1 1   
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1.3.5. 

Actiuni de 
verificare 
manageme
nt forestier 

1 SN 5.Număr acțiuni 200 58 40 17 3 3 17   

1.3.6. 
Remateriali
zare limite 

1 SN 
6. Lungime limite 
amenajate (km) 

50 13,6 10   5 5     

1.4. 
Manag
ement

ul 
datelo

r 

1.4.1. 
Creare, 
actualizare 
baze GIS 

1 MI 
1. Numărul de 
layere GIS create 
si actualizate 

175 54 35 9 9 9 8   

1.4.2. 

Creare, 
actualizare 
harti 
tematice 

1 MI 
2.Numărul de 
hărţi realizate 

120 50 24 6 6 6 6   

1.4.3. 
Creare, 
actualizare 
baze date 

1 MI 
3. Numărul de 

actualizări baze 
de date/an 

60 22 12 3 3 3 3   

1.4.4. 
Mentenanț
ă sisteme 
informatice 

1 MI 

4. Numărul de 
intrețineri a 
sistemelor 
informatice/ an 

60 14 12 3 3 3 3   

1.5. 
Reintr
oduce

re 
specii 

ierbivo
re 

1.5.1. 

Asigurarea 
materialului 
genetic 
zimbri 

1 RD 
1. Nr. De 
exemplare 
selectate 

10 5 2 2         

1.5.2. 
Asigurarea 
bazei 
materiale 

1 RD 
2.Nr. Facilitati 
realizate 

10 2 2 1 1       
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extinct
e 

reintroduce
re 

1.5.3. 

Asigurarea 
conditiilor 
optime 
reproducer
e 

1 RD 
3. Cantitate 
furaje distribuite 
- tone 

150 33,04 30 15     15   

1.5.4. 
Punerea in 
libertate 

1 RD 
4.Numar de 
zimbri in 
libertate 

10 3 2 2         

1.5.5. 
Replicarea 
proiectului 

3 RD 

5. Numar de 
proiecte de 
reintroducere 
replicate 

2 2 1 1         

2.Turism 

2.1. 
Infrast
ructur
a de 

vizitar
e 

2.1.1. 

Intretinerea 
infrastructu
ra de 
vizitare 

1 ND 
1. Numar de 
interventii  

15 5 3   1 1 1   

2.1.2. 

Dotari si 
amenajari 
infrastructu
ra de 
vizitare, 
educare. 

1 ND 
2. Număr 
amenajari  

10 3 2   1 1     

2.2. 
Servici

i, 
facilita
ti de 

vizitar
e si 

promo
varea 
turism

2.2.1. 
Materiale 
informative 
turism 

1 ND 

1. Număr de 
canale de 
diseminare a 
informatiei 

5 10 1 1         

2.2.2. 
Programe 
promovare 
turistice 

1 ND 
2.Numar  de 
activitati de 
promovare 

10 7 2   1 1     
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ului 

2.3. 
Manag
ement

ul 
vizitat
orilor 

2.3.1. 

Reglementa
re acces 
turisti in 
tarc 

1 ND 
1.  Numar 
grupuri conduse 
cu ghid  

50 12 10   5 5     

2.3.2. 

Realizarea 
unei retele 
de trasee si 
facilitati 
turistice 

2 ND 
1. Numar de 
trasee turistice  

1 5 1   1       

3. 
Constien

tizare, 
conserva
re traditii 

si 
comunit
ati locale 

3.1. 
Traditi

i si 
comun

itati 

3.1.1. 

Implementa
re concept 
situri 
naturale cu 
valoare 
spirituală 

3 SC 

1.Număr 
activităţi 
promovare 
concept situri 
naturale cu 
valoare spirituală 

5 2 1     1     

3.1.2. 
Produse 
certificate, 
marci locale 

3 EC 
2.Numar marci 
inregistrate/an 

4 1 1       1   

3.1.3. 

Materiale 
promotiona
le traditii, 
comunitati 

2 EC 

3.Număr 
categorii 
materiale 
realizate 

5 1 1     1     

3.2. 
Consti
entizar

e si 
comun
icare 

3.2.1. 

Constientiza
re natural, 
cultural, 
spiritual 

2 EC 
1. Numărul de 
acțiuni 

20 18 4 1 1 1 1   

3.2.2. 
Constientiza
re zimbru 

1 EC 
2. Număr 
campanii 

5 3 1 1         

3.2.3. 
Intalniri 
lucru 
autoritati, 

1 EC 
3.Numărul de 
acțiuni comune 
desfășurate 

40 23 8 2 2 2 2   
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ONG 

3.2.4. 
Intalniri 
lucru 
scolare 

1 EC 
4. Numărul de 
acțiuni cu 
populaţia şcolară 

60 28 12 3 3 3 3   

3.2.5. 
Intalniri 
lucru locale 

1 EC 
5. Numărul 
întâlniri 

15 6 3   1 1 1   

3.2.6. 
Intalniri 
lucru 
artizani etc 

3 EC 
6. Număr  
întâlniri 

10 7 2   1 1     

3.2.7. 
Promovarea 
Parcului 

1 EC 
7.Număr acțiuni 
promovar 

120 76 24 6 6 6 6   

3.2.8. 
Intalniri 
lucru 
certificare 

2 SC 
8.Număr acțiuni 
promovare 
certificare 

5 4 1       1   

3.2.9. 

Intalniri 
lucru 
nationale/in
ternationale 

1 EC 

9. Număr 
întâlniri 
naţionale/intern
aţionale 

25 19 5 1 1 1 2   

3.3. 
Educat

ie 
ecolog

ica 

3.3.1. 

Incheierea 
de 
parteneriat
e/acorduri 

2 EC 
1. Numar 
parteneriate  

30 13 6 1 2 1 2   

3.3.2. 
Implementa
re măsuri 
igienizare 

1 EC 
2. Numar 
igienizari 

30 8 6   3   3   

3.3.3. 
Programe 
de educatie, 
cluburi eco 

2 EC 4. Numar actiuni 30 8 6 1 2 1 2   

3.3.4. 
Realizare 
materiale 

2 EC 
5. Categorii 
materiale 

5 5 1       1   
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promo 
educatie 

realizate 

4. 
Manage
ment si 

administ
rare 

4.1. 
Echipa
ment 

si 
infrast
ructur
a de 

functi
onare 

4.1.1. 

Dotari 
echipament 
si 
tehnologie 

1 SN 
1.Număr dotări 
achizitionate 

5 7 1     1     

4.1.2. Dotari IT 1 SN 
1.Număr dotări 
achizitionate 

10 13 2   1 1     

4.1.3. 
Mentenant
a 
echipament 

1 SN 
3.Număr 
interventii/ an 

40 11 8 2 2 2 2   

4.1.4. 

Intretinere 
facilitati 
administrar
e 

1 SN 
4.Număr 
intervenţii/an 

60 15 12 3 3 3 3   

4.2 
Person

al 
condu
cere, 
coord
onare, 
admini
strare 

4.2.1. 

Coordonare 
si 
supervizare
a 
activitatilor 

1 SC 1. Număr ore/an 
500

0 
1151 1000 250 250 250 250   

4.2.4. 

Intocmire si 
verificări 
financiar-
contabile 

1 MM 4. Număr ore/an 
900

0 
2176 1800 450 450 450 450   

4.2.2. 

Întâlniri 
periodice 
ale 
Consiliilor 
Ştiinţifice, 
Consultativ
e 

1 SC 
2.Numărul 
Intâlniri 

10 5 2 1   1     

4.2.3. 
Întâlniri 
periodice, 
ședinte 

1 SC 3.Număr întâlnir 20 6 4 1 1 1 1   
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4.3 
Docu

mente 
strate
gice şi 

de 
planifi
care 

4.3.1. 

Elaborare, 
revizuire 
plan de 
manageme
nt 

1 MI 
1. Număr 
propuneri 
revizuire 

3 1 1       1   

4.3.2. 

Elaborare, 
revizuire, 
planuri 
lucru 

1 SC 
1.Număr 
programe 
elaborate 

25 23 5 1 1 1 2   

4.3.3. 

Intocmire 
aplicare 
bugete, 
identificare 
surse 
finanţare, 
scriere 
implementa
re proiecte 

1 SC 
1. Număr 
propuneri 
proiecte depuse 

10 6 2     1 1   

4.4  
Instrui

re 
person

al 

4.4.1. 
Instruire 
personal 

1 SC 
1.Numărul de 
instruiri/an 

20 10 4 1 1 1 1   

4.4.2. Instruire GIS 1 MI 
2.Numărul de 
instruiri GIS/an 

15 11 3   1 1 1   

4.4.3. 
Instruire 
turism 

2 ND 
3. Număr 
instruiri/an 

10 2 2 1     1   

                

 Responsabili (acronime):             

 Paza Ștefan Nemțanu SN            

 Biolog Răzvan Deju RD            

 

Consti
entizar

Elena Curea EC         
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e/com
unit. 

 IT Marius Irimia MI  Director,          

 
Turism Nicolae Dolhescu ND  

Sebastian 
Catanoiu 

      
   

 
Direct
or 

Sebastian Cătănoiu SC         
   



Anexa 8 

 

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, 

potrivit legii: 

 

1. Programul de investiții pentru anul 2017  

2. Listă de prețuri pentru produsele și serviciile furnizate de APNVNT  

3. Listă privind plățile efectuate lunar- afisare pe site-ul www.vanatoripark.ro 

4. Listă proiecte in curs  de implementare la care Parcul Natural Vanatori Neamt este partener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 LISTA DE PRETURI PENTRU PRODUSELE SI SERVICIILE FURNIZATE DE APNVNT la data 01.01.2016  

     

     

     

Nr. 
crt 

Denumire produs/serviciu 
Specificatii, descriere generala, principalele caracteristici 

etc. 
UM 

Pret/tarif 
unitar 
(lei)** 

1**** 
Tarif vizitare PNVNT 

Dreptul de a vizita PNVNT zona Staţiei de monitorizare a 
zimbrilor Chitele 

pers.  Adult/zi 
7 

2**** 

Tarif vizitare complex CV+Zoo 

Dreptul de a vizita Centrul de vizitare al PNVNT şi Gradina 
zoologica Dragoş Vodă 

pers. Adult 
5 

Dreptul de a vizita Centrul de vizitare al PNVNT şi Gradina 
zoologica Dragoş Vodă 

copil 
3 

Dreptul de a vizita Centrul de vizitare al PNVNT şi Gradina 
zoologica Dragoş Vodă  

adult 3  (%%) 

copil 2 (%%) 

3 Ghid pedestru PNVNT Excursii cu ghid în PNVNT lei/zi/grup min.3pers 124 

4 Ghid cu auto PNVNT Excursii cu ghid în PNVNT lei/zi/grup min.3pers 248 

5**** Fotografiere (utilizare locala, regionala) Fotografiere faună, floră, habitate în scop comercial lei/zi 186 

6**** 
Fotografiere (utilizare 
nationala,internationala) 

Fotografiere faună, floră, habitate în scop comercial lei/zi 
372 

7 Fotografii originale PNVNT Dreptul de a folosi  fotografii originale din arhiva APNVNT lei/buc 12 

8**** Filmare (utilizare locala, regionala) Filmare faună, floră, habitate în scop comercial lei/zi 372 

9**** Filmare (utilizare nationala,internationala) Filmare faună, floră, habitate în scop comercial lei/zi 744 

10 

Tarif intocmire amenajament silvic 

Analiza documentaţiilor pentru întocmirea amenajamentelor 
silvice, la nivel de ocol, referitor la zonarea funcţională a 
pădurilor şi a lucrărilor propuse  în vederea armonizării acestora 
cu prevederile planului de management al parcului 

lei/aviz 

1200 

11 
Tarif derogare amenajament silvic 

Analiza documentaţiilor pentru derogarea de la prevederea 
amenajamentului silvic 

lei/aviz 
620 

12 
Tarif cotă de recoltare 

Analizarea documentaţiei cotei de recoltare/intervenţie vânat 
care se extrage din suprafaţa fondului cinegetic din interiorul 
parcului 

lei/aviz 
620 

13 

Tarif vanatoare 

Avizarea acţiunii de recoltare a vănatului mare lei/aviz 124 

Avizarea acţiunii de recoltare a vănatului mic lei/aviz 62 

Avizarea acţiunii de recoltare păsări lei/aviz 31 

14 Tarif avizare exploataţie agricolă Analiza documentaţiilor privind exploataţia terenului lei/aviz 124 
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15 
Tarif prospecţiuni 

Avizarea efectuării de lucrarări de prospecţiuni pe suprafaţa 
Parcului 

lei/aviz 
372 

16**** 

Tarif  investiţii majore 

Analiza documentaţiei lucrărilor de investiţii cu impact 
semnificativ(infrastructură comunicaţii, transport, reţele electrice, 
petrol şi gaze, microhidrocentrale, regularizări de torenţi, 
centrale eoliene, captări de apa, exploatarea resurselor minerale 
în vederea obținerii permisului/licenței de exploatare, 
etc),documentaţiei planuri şi proiecte în alte domenii decât 
silvicultură şi cinegetică etc 

lei/aviz 

1500 

17**** 
Tarif investitii minore 

Analiza documentaţiei lucrărilor de investiţii cu impact minor 
(casa de locuit, pensiune, hotel, etc) pentru persoane juridice 

lei/aviz 
620 

18**** 
Tarif investitii minore 

Analiza documentaţiei lucrărilor de investiţii cu impact minor 
(casa de locuit, pensiune, hotel, etc) pentru persoane fizice 

lei/aviz 
180 

19**** 

Tarif reînnoire aviz 

Presupune reânnoirea avizului administratorului, solicitat de 
către autoritatea competentă pentru protecţia mediului în 
condiţiile legii, în cadrul procedurilor de revizuire a actelor de 
reglementare emise anterior 

lei/aviz 

350 

20 Tarif acvacultură Analiză documentaţie lucrări şi activităţi de acvacultură lei/aviz 248 

21 

Tarif Natura 2000 

Analiza documentatiilor privind incadrarea parcelelor in care 
urmeaza a se exploata masa lemnoasa in reteaua Natura 2000  

lei/aviz 
62 

Analiza documentațiilor privind încadrarea parcelelor în care 
urmează a se desfășura activități agricole în rețeaua Natura 
2000 (pe o suprafață >3,00 ha) 

lei/aviz 

62 

Analiza documentațiilor privind încadrarea parcelelor în care 
urmează a se desfășura activități agricole în rețeaua Natura 
2000 (pe o suprafață > 2,00 si ≤3,00 ha) 

lei/aviz 

30 

Analiza documentațiilor privind încadrarea parcelelor în care 
urmează a se desfășura activități agricole în rețeaua Natura 

2000 (pe o suprafață ≤ 2,00 ha) 
lei/aviz 

15 

22 

Tarif aviz activități / proiecte în raza PNVNT 

Analiza documentații pentru autorizarea activităților/proiectelor 
(cu excepția următoarelor activități: vânătoare, exploatație 
agricolă, exploatație minerală, prospecțiuni, acvacultura) 
desfășurate pe raza PNVNT 

lei/aviz 

124 

23 

Tarif aviz activități / proiecte in vecinatatea 
PNVNT 

Analiza documentații pentru autorizarea activităților/proiectelor 
desfășurate în vecinătatea ariei PNVNT 

lei/aviz 
62 

24 Tarif ”Activități specializate APNVNT” Activități specializate desfășurate de personalul APNVNT Lei/oră 62 





Lista proiecte în curs de implementare la care Parcul Natural Vanatori 

Neamt este partener  

 

 

 

1. Proiectul ”Ecoturism in Ținutul Zimbrului” (GE2/14/2015, finantat prin 

intermediul programului "Green Entrepreneurship – Dezvoltarea Destinaţiilor 

de Ecoturism din România", un program comun al Romanian-American 

Foundation şi Fundaţia pentru Parteneriat), implementat de Asociatia “Ținutul 

Zimbrului”, perioada de implementare 2015-2019. Se lucrează la identitatea 

vizuală a destinației. 

 

2. Proiectul “Natură și tradiții în sprijinul Dezvoltării durabile”, co-finanțat 

printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene 

pentru Uniunea Europeană extinsă, implementat de Pro Park - Fundația pentru 

Arii Protejate și Federația Coaliția ONG Natura 2000, perioada de 

implementare 1 aprilie 2016- 30 septembrie 2017. PNVNT este partener la 

acest proiect alături de alte 4(patru) arii protejate din România.  

 

 

3. Proiectul ”Intelligent Energetic System in protected areas” (SEE 2009-

2014,) proiect finanțat printr-un grant acordat prin asistența financiară 

nerambursabilă din partea Norvegiei, implementat de catre Universitatea 

Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași,  în perioada de implementare, martie 

2015 -  martie 2017. PNVNT este partener la acest proiect alături de alte 6 

entitati din care 4 din România si 2 din Norvegia.  
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Anexa 9 

 

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei 

publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa 

dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate 

 

În cazul în care o persoana consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de 

interes public a fost încãlcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativã 

conducatorului autoritãţii sau instituţiei publice cãreia i-a fost solicitatã informaţia. 

Reclamaţia administrativã, conform modelelor,  se depune în termen de 30 de zile 

de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autoritãţii 

sau instituţiei publice. 

 

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (1) 

- model – 

 

Denumirea autoritãţii sau instituţiei publice ............................................................................. 

Sediul/Adresa................................................................................................................................... 

Data.................................................................................................................................................... 

 

Stimate domnule/Stimată doamnă ....................................., 

 

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativã, conform Legii nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr. ........ din data de .......... 

am primit un rãspuns negativ, la data de ......, într-o scrisoare semnatã de ....../(completați 

numele respectivului funcţionar).................................................................................................... 

Documentele de interes public solicitate erau urmãtoarele:...................................................... 

 ...................................................................... Documentele solicitate se încadreazã în categoria 

informaţiilor de interes public, din urmãtoarele considerente: ................................................ 
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.............................................................................................................................................................. 

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public 

solicitate în scris/în format electronic, considerând ca dreptul meu la informaţie, conform 

legii, a fost lezat. 

 

Vă mulțumesc pentru solicitudine, 

........................ 

(semnatura petentului) 

 

Numele şi adresa petentului ............................ 

Adresa ................................................. 

Telefon ................................................ 

Fax .................................................... 

 

 

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (2) 

- model – 

 

Denumirea autoritãţii sau instituţiei publice............................................................................. 

Sediul/Adresa.................................................................................................................................. 

Data.................................................................................................................................................. 

 

Stimate domnule/Stimată doamnă ......................, 

 

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativã, conform Legii nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr. ....... din data de 

............. nu am primit informaţiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege. 

Documentele de interes public solicitate erau urmãtoarele: ................................................. 

Documentele solicitate se încadreazã în categoria informaţiilor de interes public, din 

urmãtoarele considerente: ............................................................................................................ 

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public 
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solicitate în scris/în format electronic, considerând ca dreptul meu la informaţie, conform 

legii, a fost lezat. 

 

Vă mulțumesc pentru solicitudine, 

.......................... 

(semnatura petentului) 

 

Numele şi adresa petentului ............................ 

Adresa ................................................. 

Telefon ................................................ 

Fax .................................................... 




