
Destinația ecoturistică Ținutul Zimbrului 

Cod de conduită 

 

 

Ecoturismul este o formă de turism în care principala motivaţie a turistului este 

observarea şi aprecierea naturii şi a tradiţiilor locale legate de natură şi care trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: 

 conservarea şi protejarea naturii; 

 caracter educativ, respect pentru natura – conştientizarea turiştilor şi a comunităţilor 

locale; 

 folosirea resurselor umane locale; 

 impactul negativ minim asupra mediului natural şi socio-cultural. 

”Ținutul Zimbrului ” se suprapune cu Parcul Natural Vânători Neamț, o zonă 

omogenă, caracterizată printr-o biodiversitate remarcabilă și prin trăsături culturale și 

spirituale de excepție: existența unui număr remarcabil de mănăstiri și schituri, a Cetății 

Neamțului, a muzeelor și caselor memoriale legate de marii scriitori și artiști români. Prezența 

zimbrului în zonă, în captivitate din 1969, în semilibertate din 2006 și în libertate din 2012 

constituie un cert element de unicitate. Comunitățile locale distincte, dar autentice, unite prin 

spațiul geografic, istoric și cultural, contribuie la întregirea autenticității microregiunii 

”Ținutul Zimbrului”(Bison Land). 

Codul de conduită oferă sfaturi de urmat în timpul vizitei în destinația ecoturistică 

Ținutul Zimbrului. Pe lângă limitarea impactului negativ a prezenței umane în habitatul 

natural, codul de conduită ecoturistică promovează protejarea patrimoniului natural și 

cultural. 

Pentru o vizită în destinația ecoturistică Ținutul Zimbrului respectați următoarele 

reguli: 

Pregătiți-vă înainte de a pleca 

 Alege un operator de turism, căruia îi pasă despre minimizarea impactului asupra 

mediului și oferă informații despre acest subiect.   

 Informează-te  despre habitatul natural al destinației  și valorile sale culturale. 

 Să aveți o ținută potrivită pentru zona pe care o vizitați. 

 

Respectați regulile 

 Nu intra în zonele care în care accesul public nu este permis. 

 Respectă marcajele și indicatoarele. 

 Anunță managementul destinației, operatorii de turism, autoritățile locale, cu privire la 

orice încălcare a normelor privind habitatele naturale și culturale. 

 

Respectați flora și fauna sălbatică 

 Deplasează-te în liniște, fără a perturba mediul natural. 

 Păstrează o distanță rezonabilă  față de animale, pentru a evita perturbarea acestora. 

 Niciodată nu hrăni animalele. 



 Nu modificați habitatul natural. 

 Nu intra în zonele în care animalele sunt în număr mare: locuri de cuibărit și de 

reproducere, zone de izolare sau hibernare etc. 

 Lasă plantele și animalele în stadiul în care sunt.  

 Niciodată nu cumpăra animale sau plante, ori produse fabricate din animale sau plante 

din lista speciilor pe cale de dispariție.  

 Alege cu grijă traseele dumneavoastră și zonele de odihnă, pentru a evita degradarea 

mediului. 

 

Reduceți impactul dumneavoastră asupra mediului 

 Adoptă un comportament care reduce poluarea, fie că este vorba de cea chimică, 

biologică, vizuală (vandalism, graffiti), poluarea olfactivă sau zgomot. 

 Călătorește în grupuri mici cu impact redus. 

 Fii conștient de modul în care afectează activitățile mediul. 

 Menține echipamentul motorizat în stare bună de funcționare. 

 Utilizează echipamente cu un grad scăzut de poluare. 

 Alege produse durabile, biodegradabile și regenerabile 

 Elimina deșeurile în locurile special amenajate. 

 Promovează transportul cu un impact redus asupra mediului. 

 

Respectați comunitățile locale 

 Apreciază unicitatea oamenilor pe care îi vizitezi. 

 Respectă obiceiurile, tradițiile locale și diferențele culturale. 

 Fii deschis la învățare. 

 Sprijină economia locală prin achiziționarea de produse și servicii locale. 

 Respectă intimitatea oamenilor și proprietățile private. 

 Adaptează-te la cultura locală. 

 

În destinația ecoturistică Ținutul Zimbrului, ținând cont de experiențele și activitățile întâlnite 

a dus la identificarea următoarelor zone: 



 

Ținutul Zimbrului - Zonare pe tip de experienţe şi activităţi 

 

a) Zona cultural istorică 

Valenţele culturale ale destinației sunt date de existenţa locurilor şi mărturiilor ce 

atestă şederea sau trecerea lui Creangă, Eminescu, Sadoveanu, Grigorescu, Vlahuţă, Hogaş pe 

aceste meleaguri. Vestigiile istorice sunt variate, acoperind o perioadă de timp ce începe în 

preistorie și ajunge până în zilele noastre. Amintim doar izvorul Slatina, cea mai veche 

atestare europeană pentru utilizarea neîntreruptă a unui izvor de apă sărată (8.000 de ani), 

tumulii dacici de la Vânători, cunoscuta Cetate a Neamțului, linia cazematelor din cel de-al 

doilea război mondial, etc. Întemeierea Moldovei ca stat medieval porneşte de la mitica 

vânătoare a zimbrului, lângă apa Moldovei. Simbolic vorbind, Dragoş trebuia să ucidă 

zimbrul, văzut ca idol al vechilor moldovlahi, pentru a putea întemeia la modul concret, 

instituţional, o nouă formă statală. Folosirea buzduganului, care nu făcea parte din armele 

tradiţionale cu care se putea doborî un animal de talia zimbrului, dar care poate fi asemănat 

unui sceptru, vine să confirme această abordare. Analizând frecvenţa toponimelor ce evocă 

zimbrul și bourul,  putem presupune că vânătoarea, așa cum va fi fost ea, s-a petrecut în zona 

străbătută de râul Moldova, aflată la graniţele judeţelor Neamţ, Suceava şi Iaşi. Cum Ținutul 

Zimbrului se situează la limita dintre judeţele Neamţ şi Suceava şi se învecinează cu bazinul 

râului Moldova putem spune că, zimbrul a reapărut chiar acolo unde a fost vânat simbolic 

pentru întemeierea unei ţări. 



Zona cultural istorică se compune din aria ce cuprinde orașul Târgu Neamț, Cetatea 

Neamțului („Coroana lui Ştefan cel Mare” cum a denumit-o Alexandru Vlahuţă, datează, din 

sec. al XIV–lea, construită într-o primă formă în timpul domniei lui Petru I Muşat 1374 – 

1392), Monumentul Vânătorilor de Munte (Monumentul – mausoleu al vânătorilor de munte a 

fost ridicat în memoria eroilor din Batalionul Vânătorilor de Munte care s-au jertfit în timpul 

primului război mondial), cazematele și izvorul Slatina (exploatarea de apă sărată cu cea mai 

mare continuitate din Europa - 8000 de ani). 

Această zona oferă oportunități privind desfășurarea de activități ecoturistice cu 

valențe cultural – istorice (drumeții la obiective de interes, vizite muzee și case memoriale, 

manifestări cultural - istorice). Zona cultural istorică se adresează tuturor categoriilor de turiști 

iubitori de cultura, istorie și tradiții locale. 

Activităţi de recreere şi turism şi infrastructura aferentă: 

- Drumeții: Sunt amenajate 2 trasee turistice între Stațiunea Oglinzi - Cetatea 

Neamțului și Monumentul Vânătorilor de Munte - Cetatea Neamțului – Izvorul cu Slatină – 

Mănăstirea Sfânta Cruce și 2 trasee tematice Cetatea Neamțului destinație ecoturistică și Pe 

urmele vânătorilor de munte.  

 - Vizite muzee, case memoriale: în această zonă se pot realiza vizite la muzeele și 

casele memoriale existente (Casa Memorială Ion Creangă, Casa Memorială Veronica Micle, 

Muzeul de Istorie și Etnografie din Târgu Neamț). 

- Manifestări cultural-istorice: la începutul lunii iulie cu ocazia zilelor Cetății 

Neamțului are loc festivalul medieval MedievArtFest. 

Reguli de vizitare 

În zona cultural istorică vizitatorii au obligația: 

 să nu distrugă, modifice ori să degradeze panourile informative, marcajele, 

indicatoarele, construcțiile, împrejurimile sau orice alte amenajări aflate în perimetrul 

monumentelor istorice; 

 să arunce deșeurile doar în locurile special amenajate; 

 să nu aprindă focul, torțe lumânări, candele sau orice alt obiect cu flacără în incinta 

monumentului istoric sau în imediata apropiere a zidurilor cetății; 

 să parcheze autovehiculele numai în zonele special amenajate în acel scop; 

 să respecte orarul de desfășurare a activității de vizitare și să nu pătrundă în incinta 

monumentului, în afara programului de vizitare afișat și publicat; 

 să nu pătrundă și să nu circule în interiorul monumentului cu autovehicule, 

motociclete, mopede, biciclete, role, sau orice alt tip de vehicule; 

 să nu îndepărteze, să nu rănească ori să nu distrugă vegetația, plantele, animalele, 

rocile sau orice alte elemente ale cadrului natural și/sau construit; 

 să nu profaneze monumentele istorice prin postarea sau inscripționarea unor semne sau 

mesaje;  

 să păstreze liniștea și să nu deranjeze alți vizitatori; 

 să nu campeze și să nu desfășoare activități de picnic în interiorul monumentului, și să 

nu consume alcool pe timpul vizitării sau în incinta monumentului istoric; 

 să nu escaladeze, să nu se cațere și să nu se așeze pe monumentele sau zidurile sitului 

arheologic; 



 să nu se abată de la traseele marcate pentru vizitarea monumentului. 

 

b) Zona ecumenică 

Comunitatea monahală prezentă în zonă este a doua ca mărime din Europa (după cea 

de la Muntele Athos), dar se evidenţiază faţă de aceasta prin locarea inedită pe plan european, 

în zona forestieră. Satele monastice (Văratec, Agapia, Neamţ), cu modul lor deosebit de 

organizare, reprezintă un alt unicat european, mănăstirile Agapia şi Văratic sunt cele mai mari 

mănăstiri de maici din lumea ortodoxă. Întreaga zonă este o istorie vie a evoluției 

monahismului  în zona Moldovei, chiar și astăzi, ascunși de privirea lumii, pot fi găsiți 

călugări sihaștri care se nevoiesc după regulile străvechi. 

Zona de sit natural cu valoare spirituală cuprinde vatra mănăstirilor, schiturilor şi 

obiectivelor cultural-istorice, traseele de pelerinaj precum şi zona de influenţă înconjurătoare, 

prezentând importanţă atât din punct de vedere natural cât şi spiritual, fiind determinată de 

interacţiunea dintre om şi natură, având ca principal suport tradiţia monastică privind folosirea 

terenurilor. La constituirea acesteia s-a avut în vedere draft-ul IUCN/UNESCO „Guidelines 

for the management of Sacred Natural Sites in Protected Areas”, varianta octombrie 2007.Se 

compune din vetrele mănăstirilor Neamț, Agapia, Văratec, Secu, Sihăstria, schiturile și 

terenurile monastice aferente. 

Emoția spirituală dobândită prin vizitarea unor lăcașe de cult poate fi îmbogățită prin 

valorizarea cadrului natural. 

Activităţi de recreere şi turism şi infrastructura aferentă: 

Drumeții pornind de la lăcașele de cult către diferite puncte de interes (izvoare, 

belvederi, locuri spirituale, etc.) folosind traseele turistice, potecile tematice, locuri de popas-

contemplare, panouri explicative. 

Reguli de vizitare 

 ţinută vestimentară decentă; 

 este interzis fumatul, consumul băuturilor sau alimentelor, în interiorul mănăstirilor; 

 păstrarea liniştii; 

 vizitarea doar a zonelor permise şi marcate în acest sens; 

 utilizarea dispozitivelor de înregistrare foto/video/audio, doar cu acordul expres al 

obştii monahale; 

 închiderea telefoanelor mobile în timpul săvârşirii dumnezeieştilor slujbe; 

 respectarea cuvenitei rânduieli a şederii în timpul slujbei: bărbaţii de-a dreapta şi 

femeile de-a stânga. 

 

c) Zona educațională 

Această zonă, prin concepție și infrastructură, poate răspunde atât la cerințele 3E 

(Excitement, Entertainment, Education) cât și 3T (Technology, Talent, Tolerance).    

Zona se compune din Centrul de Vizitare al Parcului Natural Vânători Neamț, țarcul 

de aclimatizare, grădina zoologică, suprafața dintre acestea - alocată dezvoltării ulterioare și 

Rezervația Dumbrava. 

Zona oferă o multitudine de oportunități privind desfășurarea de activități 

educaționale outdoor/indoor care să familiarizeze vizitatorul cu patrimoniul natural și cultural 

specific destinației. Vizitatorii beneficiază de o interpretare de calitate, de o infrastructură care 



să încurajeze desfășurarea de activități lejere în natură și care sunt eficace indiferent de 

anotimp. 

Activităţi de recreere şi turism şi infrastructura aferentă: 

- Derularea de activități educaționale asociate grădinii zoologice/PNVNT: Educaţia 

formală, asociate grădinii zoologice, constă din activităţi educaţionale desfăşurate în cadrul 

programei şcolare, universitare etc. Grădinile zoologice sunt vizitate periodic de clase de elevi 

de la nivel de grădiniţă la universitar. Aceste grupuri beneficiază de vizite educative şi lecţii 

axate pe anumite teme în cadrul programului de instruire oficial al grădinii zoologice, 

structurat pe baza standardelor educaţionale ale EAZA (European Association of Zoos and 

Aquarium).  

- Drumeții: Este amenajat un traseu tematic „Prin pădurea de foioase” între Centru 

de Vizitare și Grădina Zoologică Dragoș Vodă. 

- Observații zimbri: există infrastructura necesară (traseu tematic Pe urmele 

zimbrilor, traseu cicloturistic, punte suspendată la nivelul coronamentului, pasarelă observare 

zimbri, observatoare, pavilioane), pentru observarea zimbrilor într-un mediu cât mai apropiat 

de cel natural. 

 

Reguli de vizitare: 

 nu deranjați animalele; 

 accesul cu autoturismul este strict interzis; 

 nu vă apropiați de animale; 

 nu hrăniți animalele; 

 este interzisă urcarea pe garduri sau trecerea peste ele şi depăşirea barierei de 

delimitare, precum şi introducerea  mâinii prin elementele gardurilor de protecţie. 

 interzis accesul cu animale de companie; 

 nu poluați fonic; 

 nu consumați băuturi alcoolice; 

 este interzisă degradarea sau distrugerea adăposturilor, podeţelor, sau a oricărei alte 

construcţii sau amenajări realizate de APNVNT; 

 fotografierea sau filmarea în scop comercial fără aprobare nu este permisă în PNVNT. 

Cei interesaţi pot obţine permis de la APNVNT. 

 

d) Zona de sălbăticie 

Specificul Ținutului Zimbrului este dat de împletirea frumuseţilor naturale cu  

valorile culturale şi spirituale specifice locului. Parcul Natural Vânători Neamţ, peste care se 

suprapune ținutul, a fost constituit în anul 1999, la acea data având statutul de „parc forestier”, 

datorită atât suprafeţei mari de pădure aflată în cadrul Parcului (fondul forestier reprezintă 

80% din total), dar mai ales datorită calităţii excepţionale a arboretelor,  mai bine de jumătate 

având vârste mai mari de 100 ani, ajungând chiar la 180-200 ani. Prezența marilor carnivore 

specifice Munților Carpați (lupul, râsul și ursul), a altor 34 specii de mamifere și a 101 specii 

de păsări, atestă o piramidă trofică nealterată și sporește farmecul locului. Programul de 

reintroducere a zimbrului, implementat de Administrația Parcului, face ca, doar în acest Ținut, 

să găsești în România, zimbri care să hălăduie liberi, prin păduri, ca la începuturi.  La nivel 



european, Ținutul Zimbrului este singurul în care există efective de zimbri în libertate, în 

semilibertate și în captivitate. 

Zona de sălbăticie se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 10000 ha, o parte din 

zona având un statut special şi anume de zonă de linişte a vânatului, datorită diversităţii  şi 

abundenţei speciilor de faună, fiind inclusiv preferată de către zimbrii aflaţi în libertate. 

Administrativ, zona de sălbăticie se suprapune în mare parte peste raza comunei Crăcăoani, 

judeţul Neamţ. 

Zona de sălbăticie oferă experienţe de o calitate superioară în zona de sud a Parcului 

Natural Vânători Neamţ, o zonă puţin antropizată, adresându-se unui număr restrâns de 

vizitatori. Acest tip de turism este unul de nişă, având rolul de a oferi celor interesaţi o gamă 

largă de programe dedicate (cum ar fi bird-watching, observarea animalelor sălbatice, excursii 

floră/plante medicinale, foto safari, tabere educaţionale).  

Activităţi de recreere şi turism şi infrastructura aferentă: 

- tururi pentru observarea păsărilor;  

- foto safari - zimbru, incluzând elemente de monitorizare GPS şi radio telemetrie; 

- programe pentru observarea animalelor sălbatice;  

- tururi pentru observarea plantelor şi a plantelor medicinale;  

- excursii la Lacul Cuejdel (cel mai mare lac de baraj natural din România); 

- urmărirea  animalelor pe zăpadă;  

 

Reguli de vizitare: 

 deplasați-vă doar pe traseele marcate; 

 campaţi doar în locurile permise, fără a săpa şanţuri în jurul cortului şi fără a distruge 

plantele (jnepeni, muşchi, etc.) pentru a vă aranja bivuacul. Locurile de campare sunt pentru 

odihnă, nu pentru petreceri zgomotoase. 

 gătiţi hrana la primusuri (echipamente pe gaz sau lichid); ferind astfel vegetaţia verde 

sau uscată de distrugere. Orice foc de tabără se poate transforma rapid în incendiu.  

 ocrotiţi orice plantă, chiar dacă vi se pare a fi doar o buruiană nefolositoare. Poate că 

este o plantă care nu mai există în altă parte. 

 lăsaţi-vă câinele acasă sau dacă nu se poate acest lucru, ţineţi-l tot timpul în lesă, 

pentru a-l feri de mușcăturile animalelor sălbatice și pentru a nu deranja animalele sălbatice şi 

puii lor. 

 protejaţi vieţuitoarele din apele curgătoare dacă nu vă spălaţi cu săpun ori detergenţi.  

 protejaţi animalele, chiar dacă unele vă par a fi dăunătoare sau periculoase.  

 pentru a fi de folos şi altora, lăsaţi aşa cum le găsiţi: semnele de marcaj, săgeţile şi 

stâlpii de marcaj, panourile indicatoare şi alte dotări turistice. 

 pentru a nu polua, a nu deranja animalele şi a nu distruge vegetaţia, pe potecile 

turistice nu vor fi folosite mijloace motorizate (automobile, ATV-uri, motociclete, scutere, 

snow-mobile, etc.).  

 pentru a avea şansa de a vedea animalele care trăiesc aici, păşim pe traseu în linişte, 

fără a striga şi a arunca cu pietre. Nu ne vor folosi CD player-ul, casetofonul sau radioul. Mai 

bine le înlocuim cu binoclu, aparat de fotografiat şi lanternă. Ne vor fi de mai mare folos, iar 

bagajul ne va fi mai uşor. 



 este interzisă apropierea la o distanța mai mică de 20 de metri de animalele ierbivore și 

de 100 de metri de animalele carnivore.  

 este interzisă intrarea în incinta oricărui stabiliment al APNVNT, loc îngrădit, pieţe de 

monitoring şi altele asemenea, unde un panou informativ notifică intrarea interzisă. 

 

e) Zona de turism activ 

Zona de turism activ se constituie într-un element de legătură între celelalte zone, 

reprezintă zona centrală a Parcului Natural Vânători Neamț, ocupând cea mai mare parte a 

suprafeței acestuia. Este delimitată la est de limita Parcului, zona cultural-istorică, zona 

educativă, zonele ecumenice Agapia și Văratec, la sud și parțial la vest de către zona de 

sălbăticie, în continuare la vest de zona ecumenică Secu - Sihăstria și limita Parcului, la nord 

de zona ecumenică Neamț.  

Zona de turism activ oferă multiple posibilități pentru desfășurarea activităților 

outdoor, în principal drumeții, care pot avea drept scop cunoașterea patrimoniul local - 

natural, cultural și spiritual. Caracteristice sunt traseele de nivel mediu, prin pădure, ce 

utilizează mănăstirile drept ”stepping stones”. Cei doritori se pot campa în locurile amenajate. 

Activităţi de recreere şi turism şi infrastructura aferentă: 

- Drumeții pe traseele marcate 

- Trasee pentru biciclete 

- Trasee educaționale ce valorizează elementele de patrimoniu - în proximitatea 

zonelor de turism rural și balnear 

- Activități sportive - maraton 

 

Reguli de vizitare: 

 deplasați-vă doar pe traseele marcate; 

 campaţi doar în locurile permise, fără a săpa şanţuri în jurul cortului şi fără a distruge 

plantele (jnepeni, muşchi, etc.) pentru a vă aranja bivuacul. Locurile de campare sunt pentru 

odihnă, nu pentru petreceri zgomotoase. 

 gătiţi hrana la primusuri (echipamente pe gaz sau lichid); ferind astfel vegetaţia verde 

sau uscată de distrugere. Orice foc de tabără se poate transforma rapid în incendiu.  

 ocrotiţi orice plantă, chiar dacă vi se pare a fi doar o buruiană nefolositoare. Poate că 

este o plantă care nu mai există în altă parte. 

 protejaţi vieţuitoarele din apele curgătoare dacă nu vă spălaţi cu săpun ori detergenţi.  

 protejaţi animalele, chiar dacă unele vă par a fi dăunătoare sau periculoase.  

 pentru a fi de folos şi altora, lăsaţi aşa cum le găsiţi: semnele de marcaj, săgeţile şi 

stâlpii de marcaj, panourile indicatoare şi alte dotări turistice. 

 pentru a nu polua, a nu deranja animalele şi a nu distruge vegetaţia, pe potecile 

turistice nu vor fi folosite mijloace motorizate (automobile, ATV-uri, motociclete, scutere, 

snow-mobile, etc.).  


